
 

 

 
 

Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksme 
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Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” 
 
• Dabas liegums “Sventājas upes ieleja” ir 

Eiropas nozīmes īpaši aizsargājama dabas 
teritorija (Natura 2000) 

• Lieguma kopējā platība ir 409 ha 

• Dibināts 1987. gadā 



 

 

 



 

 

 



 

 

Vērtīgākie ES nozīmes biotopi 

• Klajas iekšzemes kāpas 

• Smiltāju zālāji 

• Sausi virsāji 

• Vilkakūlas (tukšaiņu) zālāji 

• Mēreni mitras pļavas 

• Palieņu zālāji 

• Parkveida pļavas un ganības t.sk. ar parasto skābardi 

• Nogāžu un gravu meži 

• Aluviāli krastmalu un palieņu meži 

• Sventājas upe – dabiski upes posmi un straujteces 

 
Lapkoku meži ar parasto skābardi – Latvijā īpaši aizsargājams un ļoti rets biotops 



 

 

 



 

 

Aizsargājamas augu un dzīvnieku 
sugas 

 

AUGI 
• šķēplapu ķiverene Scutellaria 

hastifolia 
• iesirmā kāpsmildzene 

Corynephorus canescens 
• mazā pūtele Filago minima 
• kalnu rūgtdille Peucedanum 

oreoselinum 

• lauka āboliņš Trifolium 
campestre 

• krāsu zeltlape Serratula 
tinctoria 

• mieturu mugurene 
Polygonatum verticillatum 

DZĪVNIEKI 
• brūnā čakste Lanius collurio 

• grieze Crex crex 
• slaidais pumpurgliemezis 

Vertigo angustior 
• kārklu zaigraibenis Apatura iris 
• pūkainais īsspārnis Emus hirtus 
• sila ķirzaka Lacerta agilis 
• ūdrs Lutra lutra 

• akmeņgrauzis Cobitis taenia 



 

 

Biotopu un sugu saglabāšanas 
apdraudējumi 

 
• ĪA biotopu apsaimniekošanas trūkums. 

Iekšzemes kāpu smiltājos un sausajos virsājos 
notiek pakāpeniska aizaugšana ar krūmiem un 
kokiem. Strauji aizaug mēreni mitrās un palieņu 
pļavas. 

• Koku sagāzumi bebru darbības rezultātā un 
krastu erozija apdraud Sventājas upes 
straujteces funkcijas 



 

 

Apsaimniekošanas un aizsardzības 
prioritātes (I) 

 
• Parastā skābarža saglabāšana, to visos gadījumos 

saudzējot kopšanas cirtēs 

• Dabisko zālāju biotopu daudzveidība un sugu 
piesātinājums ir ļoti augsts, tādēļ dabas lieguma 
prioritāte ir gan biotopu, gan augu un putnu sugu 
dzīvotņu saglabāšana labvēlīgā aizsardzības stāvoklī 

• Nacionālā mērogā prioritāra ir biotopu 6120* Smiltāju 
zālāji, 6230* Vilkakūlas (tukšaiņu) zālāji, 2330 Klajas 
iekšzemes kāpas un 4030 Sausi virsāji atjaunošana un 
apsaimniekošana 



 

 

Apsaimniekošanas un aizsardzības 
prioritātes (II) 

 
• Griezes prasībām atbilstoša zālāju apsaimniekošana 

teritorijās, kur tās koncentrējas 
• Sventājas upes straujteču uzturēšana, atsevišķu 

vecupju atēnošana un to savienošana ar Sventājas upi, 
lai radītu labvēlīgus apstākļus aizsargājamām spāru 
sugām un palielinātu vispārējo ūdens organismu 
daudzveidību, kā arī ūdens piesātinājumu ar skābekli. 

• Dabisku procesu netraucēta norise dabiskajos, cilvēka 
maz ietekmētajos avotu un mežu biotopos, kā arī to 
sugu dzīvotnēs, kurām nepieciešama netraucēta, 
dabiska vide. 



 

 

Dabas aizsardzības plāna pamatojums 

 
• Teritorijā ir kartēti biotopi un reģistrētas nozīmīgas sugas dažādos 

laika periodos, kamēr – nav vienota un aktuāla apkopojuma par 
dabas vērtībām un to stāvokli liegumā 

• Līdz šim nav veikta DA plāna izstrāde teritorijai 
• Dabas lieguma “Sventājas upes ieleja” teritorija ir ļoti nozīmīga 

zālāju biotopu savienotības nodrošināšanai un kā sugu izplatīšanās 
ekoloģiskais koridors Kurzemes ģeobotāniskā rajona dienvidu daļā, 
kā arī starpvalstu mērogā (Latvija-Lietuva) 

• Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, 
dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju 
intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības ilgtermiņā 

• Dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā tiks veidota Uzraudzības 
grupa, kurā tiks iekļauts arī dabas liegumā ietilpstošo zemes 
īpašnieku pārstāvis 



 

 

Ieguvumi izstrādājot dabas 
aizsardzības plānu 

 
• Plāns tiks izstrādāts 12 gadu laika posmam 

• Tiks apzināti apsaimniekošanas ilgtermiņa un īstermiņa 
mērķi 

• Tiks noteikti teritorijas apsaimniekošanas pasākumi 

• Tiks sniegti priekšlikumi par nepieciešamajiem 
grozījumiem Rucavas novada teritorijas plānojumā 

• Tiks sniegti priekšlikumi par individuālo aizsardzības un 
izmantošanas noteikumu projektu un ieteicamo 
teritorijas funkcionālo zonējumu 



 

 

Dabas aizsardzības plāna izstrādes 
eksperti 

• Vaskulāro augu eksperts - Ieva Rove 

• Putnu eksperts – Gaidis Grandāns 

• Bezmugurkaulnieku eksperts – Voldemārs Spuņģis 

• Hidroloģijas speciālists – Linda Užule 

• Zivju eksperts – Kaspars Abersons 



 

 

 

 

 

 

 
 

 2018. gads 2019. gads 

 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ieinteresēto pušu viedokļu apkopošana 

Tikšanās ar pašvaldību 

x x x 

x 

x                

Teritorijas izpēte dabā  x x x x      x x x x x     

Sabiedriskās apspriedes, zemju īpašnieku un pašvaldības informēšana par plāna izstrādi  

Informatīvā sanāksme    x                

DA plāna uzraudzības grupas sanāksmes           x    x    x 

Dabas aizsardzības plāna redakciju izstrāde  

Dabas aizsardzības plāna pirmā 

redakcija 

         x          

Plāna redakcija, ko nodod uz sabiedrisko 

apspriešanu 

               x    

Plāna gala redakcija                   x 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

PALDIES! 
 

• Dabas aizsardzības plānu Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA 
“Enviroprojekts”, adrese M. Nometņu iela 31, 
Rīga LV- 1002, www.enviro.lv. 

• Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par 
turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām 
adresēt plāna izstrādes vadītājai Līgai Blankai 
liga@enviro.lv līdz 2018. gada 25. septembrim

http://www.enviro.lv/
mailto:liga@enviro.lv
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