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ROLANDS LEBUSS  
EKSPERTS Eksperta sertifikāts Nr. 005 Sertifikāts izsniegts 08.04.2013, derīgs līdz 13.05.2018  

Ļ.cien Ilmai Valdmanei RL/078/20.04.2016  

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 08.04.2013, derīgs 
līdz 13.05.2018) atzinums (RL/066/07.08.2015) par plānotās savrupmāju apbūves īpašumā 
“Ezermaļi” (kad.Nr.64840010013) Rucavas novadā Papes Priediengala ciemā ietekmi uz 
savvaļas putnu populācijām.  

Atzinums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.925 (Rīgā 2010.gada 
30.septembrī, prot. Nr.50 7.§ "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā 
ietvertās minimālās prasības".  

Atzinums sagatavots atbilstoši eksperta kompetencei, kas ļauj izvērtēt putnus.  

2.1. biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu;  
Putni un to dzīvotnes (atbilstoši kompetencei).  

2.2. pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi, apsekošanas ilgums, 
atrašanās vieta (kadastra numurs, adrese, platība) un izpētes metodes (piemēram, transektes, 
randomizēta parauglaukumu izvēle, fotofiksācija, maršruta iezīmēšana ar ģeogrāfiskās 
pozicionēšanas sistēmu);  
Plānotā apbūves teritorija un apkārtējās platības apsekotas 16.04.2016, laika posmā no plkst.6.50 līdz 
plkst.8.30.  

15.04.2016 vakarā no jūras nāk mākoņi un paliek aukstāks, lai arī līdz tumsai debesis vēl ir skaidras. 
16.04.2015 plkst 6.00 viss aizvilcies ar mākoņiem, bet mākoņu klājs nav viendabīgs – ir gaišāki un 
tumšāki mākoņi. Neliels vējš (viegli lokās zari), temperatūra +4°C. Ap plkst.7.00 viegli smidzina 
(gandrīz nemanām un pa brīžam), bet plkst.8.00 smidzina jau jūtami. Rucavas apkaimē jau sāk līt, pa 
laikam norimstot.  

Neskatoties uz ne pārāk labvēlīgajiem laika apstākļie, putnu aktivitāte visa apsekojuma laikā ir 
salīdzinoši augsta.  

Izvērtējamajā teritrorijā un tās apkaimē veikta rekogniscējoša izpēte. Teritorijas apkaime apsekota, 
braucot ar automašīnu; izvērtējamā teritorija un tai piegulošā platība izstaigāta kājām.  

2.3. teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam (piemēram, 
mikroliegums, dabas liegums, dabas parks, nacionālais parks), aizsargājamās teritorijas funkcionālā 
zona, kurā atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;  
Apbūvei paredzētā īpašuma daļa atrodas Natura 2000 teritorijas dabas parka “Pape” neitrālajā zonā. 
Atlikusī daļa gandrīz pilnībā ietilpst dabas lieguma zonā. 
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2.4. atzinuma sniegšanas mērķis (piemēram, mikrolieguma izveidošana, dabas aizsardzības plāna 
izstrāde, detālplānojuma izstrāde, atzinums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plānotās darbības 
vai pasākuma izvērtējums);  
Atzinums sagatavots saskaņā ar I.Valdmanes 17.03.2016 iesniegumu e-pasta formā un tam 
pievienotajiem materiāliem. Izvērtējamai teritorijai tiek izstrādāts detālplānojums, kas paredz 
īpašumu dalīt trijās apbūvējamās zemes vienībās, kuras atrodas neitrālajā zonā, kur ir pieļauta 
savrupmāju un viesu māju apbūve, un atlikušajā nedalāmajā daļā, kas atrodas Papes ezera piekrastē 
un ietilpst dabas lieguma zonā, kur apbūve nav atļauta. 

 

2.5. vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, 
hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī apsaimniekošanu 
(arī informāciju par teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, ja tāda zināma), norādot dabisko, daļēji 
dabisko un antropogēnas izcelsmes platību īpatsvaru;  
Gar zemes gabalu, kurā paredzēta apbūve (izvērtējamā teritorija), D malu stiepjas sekls grāvis bez 
ūdens, kurš no abām pusēm apaudzis ar sīklapju krūmu/koku (bērzi (5–6 m), kārkli (1,5–3 m), 
baltalkšņi, melnalkšņi) joslu, kokaugi aug arī pašā grāvī. Aiz tā atrodas slīkšņaina ezermalas josla, 
kas aizaugusi ar augstiem lakstaugiem, niedrēm un krūmiem, un pāriet Papes ezera niedrājā. No D 
malas ezera niedrājā tiek pļautas niedres, pļavējiem piebraucot no ceļa uz D no apbūvējamās 
teritorijas.  
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Uz A un ZA no izvērtējamās teritorijas atrodas ar krūmiem aizaugoši zālāji (īpašuma nedalāmā daļa, 
kas ietilpst dabas lieguma zonā). 

 

Pašā detālplānojuma teriorijā sauss vai mēreni mitrs zālājs, nekopts vai minimāli kopts, aizaugošs ar 
atseviškiem krūmājiem un kokiem un to grupām, starp kuriem ir klajas lauces. Gar Z malu daļa no 
priežu meža pudura (otra daļa ietilpst blakus esošajā īpašumā) ar ceļam perpendikulāri līdz 2 m 
augstu zemes valni. Gar R malu grantēts lokālais ceļš. Centrālajā daļā apsekošanas brīdī neapdzīvota 
viensēta ar lielākiem kokiem ap to. Starp viensētu un ceļu ēkas pamati un pussabrucis šķūnis. 
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Uz Z robežojas ar viensētu, kurai apkārt pļauts zālājs, kas mijas ar priežu puduriem. Otrpus ceļam 
iepretim izvērtējamai teritorijai viensētu grupa gar meža piekrastes joslu. Starp to un ceļu apmēram 
200 m plats pļauts zālājs. 

 

2.6. īss piegulošās teritorijas raksturojums;  
Izvērtējamā teritorija atrodas Papes Priediengala ciemā, kas ir turpinājums apbūvei starp ezeru un 
jūru, sākot no Papes Ķoniņciema un Papes ciema. Visi trīs Papes ciemi pēcpadomju laikos ir 
ievērojami urbanizējušies – palielinājusies apbūves platība un intensitāte, un, sekojoši, arī 
antropogēnā slodze, pamatā, gada siltajos mēnešos, pateicoties lielajam atpūtnieku pieplūdumam.  
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Neskatoties uz to, teritorija daudzviet vēl salīdzinoši ekstensīvi izmantota un daudzviet ir 
saglabājušies nosacīti neskarti zālāji, kas pēdējos gados tiek atjaunoti un apsaimniekoti. Nosacīti 
dabiskas vēl ir saglabājušās arī piekrastes kāpas un mežainais apaugums Papes ciemu teritorijā. 
Nozīmīgākās putnu dzīvotnes atrodas Papes ezerā un teritroijās ārpus Papes ciemata.  

2.7. konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas un to izplatības īpatnības, norādot 
izmantotos informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un 
potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes 
vērtējums;  
Teritorijas apsekošanas laikā vērojama salīdzinoši augsta putnu aktivitāte, tomēr dominējošās sugas 
izvērtējamā teritorijā un apkārtējās platībās pieskaitāmas Latvijā plaši izplatītām un bieži 
sastopamām sugām, kamdēļ pēdējās nav speciāli reģistrētas un skaitītas.  

Migrējošo putnu kustība minimāla kā 15.04.2016, tā 16.04.2016.  

No īpaši aizsargājamām putnu sugām reģistrētas sekojošas:  

�  somzīlīte Remiz pendulinus – viens pāris aktīvi uztraucas, kad apsekoju izvērtējamās 
teritorijas D malu pie robežas ar ezera slīkšņaino piekrasti netālu no ceļa. Pēc kāda laika 120 m uz A, 
bērza zaros atrodu vienu vecu un vienu jaunveidojamu ligzdu (punktā ar koordinātēm X314928; 
Y6230088). Bērzs aug krūmu/koku joslā abpus seklam sausam grāvim un pašā grāvī gar izvērtējamās 
teritorijas D robežu; 

 

• niedrājā un slīkšņās uz D gāgina vairākas meža zosis Anser anser;  
• no apsekojamās teritorijas ezerā dzirdami vismaz 2 lielie dumpji Botaurus stellaris.  
 
2.8. konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, biotopi ar specifiskām 
izplatības īpatnībām Latvijā un konstatēto biotopu kvalitāte, norādot izmantotos informācijas avotus, 
noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams 
identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums;  
Nav manā kompetencē.  

2.9. citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, 
piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu atradnes;  
Nav manā kompetencē.  
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2.10. pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa 
nodrošināšanas prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko 
vērtību neatkarīgi no to aizsardzības statusa;  
Apsaimniekošana un saimnieciskās aktivitātes veicamas saskaņā ar dabas aizsardzības plānu.  

2.11. secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli 
un bioloģisko vērtību, kā arī uz piegulošo teritoriju un nosacījumi darbības vai pasākuma veikšanai.  
Plānotā trīs zemesgabalu apbūve ar savrupmājām ievērojamu ietekmi uz Papes dabas parka 
dzīvotnēm neradīs, ņemot vērā izvērtējamo zemesgabalu atrašanos jau pašlaik vairāk vai mazāk 
urbanizētā vidē. Arī no kumulatīvo ietekmju aspekta dabas parka teritroijā vēl kritiskā masa nav 
sasniegta. Striktāk būtu vērtējamas apbūves ieveres pašreizējo Papes ciemu teritoriju perifērijā, kas 
robežojas ar vēl nosacīti neskartajām dabas parka platībām.  

Veicot savrupmāju būvniecību, rekomendējams pilnībā saglabāt krūmu/koku joslu abpusgrāvim gar 
apbūvei paredzēto zemes gabalu D robežu. Šī koku/krūmu josla kalpo kā dabisks buferis starp 
urbāno apbūves teritroiju un dabiskajām putnu dzīvotnēm Papes ezerā, kā arī kā ligzdošanas un 
barošanās vieta putniem, tajā skaitā, īpaši aizsargājamai somzīlītei.  

3. Ja atzinumu sniedz par vairākām biotopu grupām, sugām vai sugu grupām, to aprakstu un 
izvērtējumu atbilstoši šo noteikumu 2.7., 2.8., 2.10. un 2.11.apakšpunktam sniedz atsevišķi par katru 
biotopu grupu, sugu vai sugu grupu.  
Atzinumā tiek izvērtēta saimnieciskās ieceres iespējamā ietekme uz ornitofaunu un tās dzīvotnēm.  

4. Atzinumam pievieno kartoshēmu ar norādītām koordinātām, ja iespējams, – arī kartes un 
fotogrāfijas. Kartoshēma ir uz ortofotokartes vai topogrāfiskās kartes, vai mežaudžu plāna, vai zemes 
lietojuma veidu kartes pamatnes shematisks pētāmās teritorijas un tās robežu attēlojums mērogā, ne 
mazākā kā 1 : 10 000. Kartoshēmā atzīmē pētāmajā teritorijā konstatētās Latvijā un Eiropas 
Savienībā īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu atradnes, kā arī citas teritorijas ar 
īpašām aizsardzības un apsaimniekošanas prasībām, ja tādas konstatētas pētāmajā teritorijā. 
Kartoshēmu sagatavo, izmantojot koordinātu sistēmu LKS 92 (Transversālā Merkatora projekcija. 
Mēroga koeficients uz ass meridiāna – 0,9996; x ass vērtība uz centrālā meridiāna – 500 000, atskaites 
punkts no ekvatora (False Northing = 0) – 0 m), kurā atzīmētas pētāmās teritorijas robežas.  
Atzinumā iestrādāts kartogrāfiskais materiāls atbilstoši atzinuma saturam.  

5. Atzinumā var ietvert papildu informāciju, ko eksperts atbilstoši savai izglītībai un profesionālajai 
pieredzei, kā arī iegūtajam sertifikātam sugu un biotopu aizsardzības jomā uzskata par nepieciešamu.  
Nav.  

20.04.2016 Rolands Lebuss  

 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.  

Ja Jums neizdodas atvērt klāt pievienoto dokumentu, apmeklējiet mājas lapu http://www.eparaksts.lv un sagatavojiet 
datoru darbam ar elektroniski parakstītiem dokumentiem vai pārbaudiet dokumentu šeit – 
https://www.eparaksts.lv/lv/privatpersonam/parbaudit-e-dokumentu/  


