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Siguldā
01.03.2019. Nr. 4.9/1081/2019-N
Uz 2019.gada 18.februāra elektronisko vēstuli

SIA Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment
lucija@environment.lv

Par kompensējošiem pasākumiem Jelgavas tilta izbūves gadījumā

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde)
elektronisko vēstuli un tās pielikumu ar jaunu piedāvājumu
Jelgavas tilta izbūves gadījumā. Pārvalde vēstulē tiek
piedāvājumu.
Pārvalde ir izvērtējusi sagatavoto piedāvājumu un
pielikumā.
Ar cieņu
Dabas aizsardzības departamenta direktore

ir saņēmusi Jūsu 18.februāra
kompensējošiem pasākumiem
aicināta izvērtēt sagatavoto
nosūta izvērtējumu atsevišķā

G. Strode

Pielikumā: Pielikums Nr.1 ar Pārvaldes komentāriem par kompensējošiem pasākumiem

Pilāts 29198590,
valdis.pilats@daba.gov.lv

1. pielikums
Konsultācijas par ietekmi samazinošajiem un kompensējošajiem pasākumiem

N.p.
k.

Kompensējošais/
ietekmi samazinošais
pasākums

Kompensējošie pasākumi
1.1. Kompensējamā
teritorija Nr.1 –
teritorija Driksas upes
kreisajā krastā uz
ziemeļiem no
paredzētā transporta
pārvada - 36,20 ha
(platība izmantojama
kā kompensējama,
pārbīdot esošo dambi
pie Driksas upes)

1.2.

Kompensējamā
teritorija Nr.2. –
teritorija Driksas upes
kreisajā krastā uz
dienvidiem no
paredzētā transporta
pārvada – 1,80 ha

1.3.

Kompensējamā
teritorija Nr.3 teritorija Iecavas upes

Attiecīgās
iestādes/organizācijas/eksper
ta atbilde/viedoklis

Pašreiz tā ir pilnībā iedambēta
poldera teritorija, kuras
palienes ekoloģiskā
funkcionalitāte ir iznīcināta.
Lielā mērā aizaugusi ar
krūmiem un kokiem. Vieta
nepiemērota atklātu
ainavu/palieņu putniem.
Dabas datu pārvaldības
sistēmā "Ozols" aizsargājamas
putnu sugas un biotopi nav
reģistrēti. Konstatēti 3 sugu
sikspārņi, kas norāda uz
teritorijas piemērotību
sikspārņiem kā barošanās
biotopu.
Joprojām funkcionē kā upes
augstā paliene, bet dabas datu
pārvaldības sistēmā "Ozols"
aizsargājamas putnu sugas un
biotopi nav reģistrēti.
Konstatēti 2 sugu sikspārņi, kas
norāda uz teritorijas
piemērotību sikspārņiem kā
barošanās biotopu.
Teritorija ir 300-800 m šaura
upes krasta josla blakus jau
daļēji apbūvētai teritorijai.
Daļēji aizaugusi ar krūmiem un
kokiem.
Lielupei un Iecavas upei
pieguļošā daļa funkcionē kā
upes paliene, kura atbilstoši

Ietekmi
samazinošie vai
kompensējošie
pasākumi atzīti
par atbilstošiem

Ietekmi
samazinošie vai
kompensējošie
pasākumi atzīti
par
neatbilstošiem

Teritorija
izmantojama kā
kompensējamā
teritorija tikai
pēc esošā
poldera dambja
likvidēšanas
(pārvietošanas)
un kokaugu
apaugumu
novākšanas.

Neatbilstoša bez
priekšdarbu
veikšanas.

Izmantojama kā
buferjosla uz
Pilssalas
ligzdojošo putnu
aizsardzībai no
stresu raisošiem
traucējumiem
Driksas upes
kreisajā krastā.

Nav uzskatāma
kā
kompensējoša
teritorija.

Teritorija
izmantojama kā
kompensējamā

kreisajā krastā - 17,69
ha

dabas datu pārvaldības
teritorija.
sistēmā "Ozols" norādītajam
atbilst aizsargājamā biotopa
6450 Palieņu zālāji statusam.
Pārējā teritorijas daļa atzīta kā
putnu BVZ. Visa teritorija
ietilpst putniem nozīmīgā vietā
“Lielupes palienes pļavas”
(kods LV27).
Kopš 2007.g. teritorija tiek
apsaimniekota (noganīta), lai
atjaunotu un uzturētu zālājus
un ar tiem saistītās putnu
sugas.
Ietekmes uz dabas vērtībām – retām un aizsargājamām putnu sugām un putnu dzīvotnēm –
mazinošie pasākumi
8.
Ātruma ierobežojuma Samazināts automašīnu
Pasākums
noteikšana (ārpus
ātrums samazina sadursmju
izmantojams kā
putnu ligzdošanas
risku ar putniem, kas pārlido
ietekmes
sezonas un ārpus
brauktuvi, vai uzturas uz tās.
mazinošs
putnu migrāciju laika
pasākums
– no 1. novembra līdz
1. aprīlim –
pieļaujamais ātrums
70 km/h, pārējā laikā
– 50 km/h)
Teritorijā uz Z no tilta Trokšņa piesārņojuma
Pasākums
vietas ligzdošanas
samazinājums palielinās putnu izmantojams kā
laikā jāierobežo
ligzdošanas sekmes
ietekmes
trokšņa piesārņojums
mazinošs
– motorlaivu
pasākums
pārvietošanās un jo
īpaši nakts izklaides
braucieni
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Siguldā
21.08.2017. Nr. 4.9/49/2017-N-E
Uz 17.07.2017. Nr.b/n

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment”
elle@environment.lv

Par konsultācijām par ietekmi
samazinošajiem un
kompensējošajiem pasākumiem
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 19.07.2017. saņēma Jūsu vēstuli ar
lūgumu sniegt vērtējumu par ietekmi mazinošajiem un kompensējošajiem pasākumiem
transporta pārvada (tilta) izbūves gadījumā pār Lielupes un Driksas upi Jelgavas pilsētā.
Konsultācijas tiek prasītas ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes ietvaros.
Pārvalde, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Kārtība,
kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”
nosacījumiem, ir izvērtējusi Jūsu aprakstītos ietekmi mazinošos un kompensējošos pasākumus,
un sniedz viedokli vēstulei pievienotajā tabulā. Lūdzam ņemt vērā, ka viedoklis par
kompensējošajiem vai ietekmi samazinošajiem pasākumiem tiek sniegts, ņemot vērā dabas
vērtību saglabāšanai nepieciešamos pasākumus, bet nevērtējot to, vai piedāvātie risinājumi nav
pretrunā citu nozaru plānošanas dokumentiem.

N.p.k.

Kompensējošais/
ietekmi
samazinošais
pasākums

Kompensējošie pasākumi
1.
Pasākumi ārpus
esošajām
NATURA 2000
teritorijām:
1.1.
kompensējamā
platība Ruduļa
polderī – 225 ha

Attiecīgās
iestādes/organizācijas/eksperta
atbilde/viedoklis

Ietekmi
samazinošie vai
kompensējošie
pasākumi atzīti
par
atbilstošiem

Pozitīvi, ka samērā liela vienlaidus
platība. Bet liela daļa teritorijas
šobrīd ir aizaugusi, līdz ar to būtu
nepieciešami lieli ieguldījumi
dzīvotņu atjaunošanai. Kopējais
īpašnieku skaits – 38, kas ir vairāk,
nekā 1.2. pasākuma gadījumā, bet
mazāk nekā 1.3. pasākuma
gadījumā. Īpašnieku skaits,
Pārvaldes ieskatā, ir būtisks
kritērijs, lai tiktu sasniegti
teritorijas apsaimniekošanas

Kopumā
pasākums ir
atbilstošs.
Izvērtējot visus
iespējamos
variantus, šis
kopumā ir
vērtējams kā
otrais
nozīmīgākais
kompensējošais
pasākums ārpus

Ietekmi
samazinošie vai
kompensējošie
pasākumi atzīti
par
neatbilstošiem

mērķi.
1.2.

kompensējamā
platība Vārpas
polderī – 345 ha

Pozitīvi, ka liela vienlaidus platība.
Svarīgi, ka šī teritorija ekoloģiski
savienotu Lielupes kreisajā krastā
divas jau esošas īpaši
aizsargājamas dabas teritoprijas –
DP “Svētes paliene” un DL
“Lielupes palienes pļavas”.
Pozitīvi, ka teritorija nav
aizaugusi, līdz ar to būtu mazāki
izdevumi dzīvotņu atjaunošanai.
Pozitīvi, ka ir samērā mazs zemes
īpašnieku skaits – 18.

1.3.

kompensējamā
platība, kura
sastāvētu no
vairākām mazām
teritorijām
(42+42+38+148
ha =260 ha)

Kaut arī pievienojamās teritorijas
robežojas ar esošajām īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām,
tomēr sadrumstalotības dēļ
kompensējošo pasākumu ieviešana
būtu apgrūtināta un efektivitāte
būtu zema. Ļoti liels zemes
īpašnieku skaits – 60, kas varētu
būtiski negatīvi ietekmēt
apsaimniekošanas mērķu
sasniegšanu.

2.

Pasākumi, kas
realizējami dabas
parkā “Svētes
paliene” (Natura
2000 teritorija):
Plūdu režīma
atjaunošana DP
“Svētes paliene”
ietilpstošajā
Vārpas 1. vasaras
polderī, likvidējot
aizsargdambi gar
Svētes upi un ar
meniķiem
atslēdzot Vārpas 1.
vasaras polderi no
polderu sistēmas (

2.1.

Šādi kompensējošie pasākumi
atbilst Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumu
Nr.594 “Noteikumi par kritērijiem,
pēc kuriem nosakāmi
kompensējošie pasākumi Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) tīklam, to
piemērošanas kārtību un prasībām
ilgtermiņa monitoringa plāna
izstrādei un ieviešanai”
nosacījumiem, tomēr ja esošā
Natura 2000 teritorijā
nepieciešams veikt dzīvotņu
apsaimniekošanas un atjaunošanas
pasākumus, jo samazinās esošās
dabas vērtības, tas būtu valsts
pienākums, šādu pasākumu
ieviešanu plānot un ieviest.

NATURA 2000
teritorijas.
Kopumā
pasākums ir
atbilstošs. Tas
uzskatāms par
visnozīmīgāko
kompensējošo
pasākumu starp
visiem
piedāvātajiem
pasākumiem
ārpus NATURA
2000 teritorijas,
jo liela
vienlaidus
platība, savieno
jau esošas ĪADT
un vismazākais
zemes īpašnieku
skaits.
Kopumā
pasākumu varētu
uzskatīt par
atbilstošu, taču
platības
sadrumstalotības
un lielā
īpašnieku skaita
dēļ tā
efektivitāte būtu
grūti
sasniedzama.

Kompensējošie
pasākumi jau
esošā Natura
2000 teritorijā,
ja tie būtiski
uzlabos putnu
dzīvotņu
stāvokli, būtu
jārealizē
neatkarīgi no
plānotā projekta.
Ja tiem ir kādi
būtiski šķērši,
kāpēc tie nav
realizēti, tad
jāvērtē, kādā
veidā plānotais
projekts tos
atrisinās

2.2.

Plūdu režīma
atjaunošana DP
“Svētes paliene”
ietilpstošajā
Mellīzera palienē,
ar meniķiem
noslēdzot palieni
susinošos perifēros
grāvjus, kas
novada ūdeni no
dabas parkā
ietilpstošās
palienes daļas
Mellupītē (210,2
ha)

Šādi kompensējošie pasākumi
atbilst Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija noteikumu
Nr.594 “Noteikumi par kritērijiem,
pēc kuriem nosakāmi
kompensējošie pasākumi Eiropas
nozīmes aizsargājamo dabas
teritoriju (Natura 2000) tīklam, to
piemērošanas kārtību un prasībām
ilgtermiņa monitoringa plāna
izstrādei un ieviešanai”
nosacījumiem, tomēr ja esošā
Natura 2000 teritorijā
nepieciešams veikt dzīvotņu
apsaimniekošanas un atjaunošanas
pasākumus, jo samazinās esošās
dabas vērtības, tas būtu valsts
pienākums, šādu pasākumu
ieviešanu plānot un ieviest.

Kompensējošie
pasākumi jau
esošā Natura
2000 teritorijā,
ja tie būtiski
uzlabos putnu
dzīvotņu
stāvokli, būtu
jārealizē
neatkarīgi no
plānotā projekta.
Ja tiem ir kādi
būtiski šķērši,
kāpēc tie nav
realizēti, tad
jāvērtē, kādā
veidā plānotais
projekts tos
atrisinās

Ietekmes uz dabas vērtībām – ES nozīmes aizsargājamajiem zālāju biotopiem – mazinošie
pasākumi
3.
Zemsedzes
Pasākumi vērtējami pozitīvi
Ilgtermiņā
līdzināšana,
mazinās
izmantojot
negatīvo
uzglabāto
ietekmi,
melnzemi
atbilstoši
(jānodrošina
atsevišķa
uzglabāšana zemes
virskārtai no
biotopa 6120*
Smiltāju zālāji),
zālāju
apsaimniekošanas
uzsākšana pēc
rekultivācijas
4.
Regulāras
Pasākumi vērtējami pozitīvi
Ilgtermiņā
apsaimniekošanas
mazinās
nodrošināšana, lai
negatīvo
nepieļautu biotopu
ietekmi,
degradāciju
atbilstoši
noēnojuma

5.

rezultātā un
samazinātu
būvniecības darbu
rezultātā radīto
traucējumu
Esošās ceļa vietas
rekultivācija
biotopā 6120*
Smiltāju zālāji

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Lai novērstu ES
nozīmes prioritārā
biotopa 6120*
Smiltāju zālāji
platības
samazinājumu,
plānoti īpaši rūpīgi
izstrādātie ietekmi
samazinošie
pasākumi. Tiek
izvirzītas
specifiskas
prasības tilta
balstu izbūvei:
1. un 2. tiltu
alternatīvas
gadījumā 10. tilta
balsta būvlaukuma
piebraukšana ir
organizējama tikai
no dienvidu puses,
neskarot iepriekš
minētā biotopa
teritoriju
1. un 2. tiltu
alternatīvas
gadījumā 11. tilta
balsta būvlaukuma
piebraukšana ir
organizējama tikai
no ziemeļu puses,
izmantojot esošo
iebraukto ceļu
iepriekš minētā
biotopa teritorijā
1. un 2. tiltu
alternatīvas
gadījumā 10. tilta
balsta būvlaukumā
iepriekš minētā
biotopa zemsedzi
drīkst bojāt ne
vairāk, kā 50 %
apmērā
1. un 2. tiltu
alternatīvas
gadījumā 11. tilta
balsta būvlaukumā
iepriekš minētā
biotopa zemsedzi
drīkst bojāt ne
vairāk, kā 75 %
apmērā
3. tiltu alternatīvas
gadījumā 9. tilta
balsta būvlaukuma
piebraukšana ir

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,
atbilstoši

Pasākumi vērtējami pozitīvi

Ilgtermiņā
mazinās
negatīvo
ietekmi,

organizējama tikai
atbilstoši
no Z puses,
izmantojot esošo
iebraukto ceļu
iepriekš minētā
biotopa teritorijā
6.6.
3. tiltu alternatīvas Pasākumi vērtējami pozitīvi
Ilgtermiņā
gadījumā 9. tilta
mazinās
balsta būvlaukumā
negatīvo
iepriekš minētā
ietekmi,
biotopa zemsedzi
atbilstoši
drīkst bojāt ne
vairāk, kā 75 %
apmērā
Ietekmes uz dabas vērtībām – retām un aizsargājamām putnu sugām un putnu dzīvotnēm –
mazinošie pasākumi
7.
Būvniecības darbu Pasākumi vērtējami pozitīvi
Atbilstoši
aizliegums putnu
ligzdošanas sezonā
(1. aprīlis – 1.
jūlijs)
8.
Necaurredzamu
Pasākumi vērtējami pozitīvi
Atbilstoši
vai pret
sadursmēm
efektīvi marķētu
vairogu
uzstādīšana abpus
brauktuvēm 4 m
virs brauktuves
līmeņa
9.
Regulāra
Pasākumi vērtējami pozitīvi
Atbilstoši
brauktuvju
tīrīšana, novācot
potenciālo barību
putniem, t.sk., arī
bojā gājušos
dzīvnieku līķus
10.
Gaismas
Pasākumi vērtējami pozitīvi
Atbilstoši
piesārņojuma
intensitātes un
apjoma
samazināšana,
uzstādot uz
brauktuvi virzītus
gaismas avotus
11.
Zālāju
Nenoliedzami,
apsaimniekošanas
apsaimniekošanas
pasākumu
pasākumu
turpināšana un
veikšana uzlabos
pašlaik
putnu
neapsaimniekoto
sastopamību un
vai nepietiekami
biotopu kvalitāti.
apsaimniekoto
Tomēr šie nav
platību atbilstošas
uzskatāmi par
apsaimniekošanas
ietekmi mazinošu
pasākumu
pasākumu, jo
uzsākšana dabas
būtu jāveic jau

lieguma ‘’Lielupes
palienes pļavas’’
un, īpaši, dabas
parka “Svētes
paliene” teritorijā
Pasākumi ietekmju uz Natura 2000 teritoriju mazināšanai
1.
Ietekmi
Pasākumi vērtējami pozitīvi
samazinošie
pasākumi
būvniecības laikā
– darbu veikšana
ziemas sezonā
(iespēju robežās);
tilta montāža,
neizmantojot
sastatnes uz
zemes; noņemtās
zemes virskārtas
uzglabāšana un
izlīdzināšana,
neizmantojot
pievestu
melnzemi.
2.
Biotopu 6120*
Pasākumi vērtējami pozitīvi, ja tie
Smiltāju zālāji,
ietver zālājus, kas tiek ietekmēti
6450 Palieņu zālāji būvniecības laikā.
un 6510 Mēreni
mitras pļavas
apsaimniekošanas
plāna izstrāde un
ieviešana DL I
teritorijā.
Pasākumu plāns
jāsaskaņo ar Dabas
aizsardzības
pārvaldi.

3.

Biotopa 6450
Palieņu zālāji vai
6510 Mēreni
mitras pļavas
platību
atjaunošana un
kvalitātes
uzlabošana DL
“Lielupes palienes
pļavas” IV
teritorijā un tās
pierobežā.
Pasākumu plāns
jāsaskaņo ar Dabas

Pasākumi vērtējami pozitīvi, ja tie
ietver zālājus, kas šobrīd atrodas
ārpus Natura 2000 teritorijas.

esošās Natura
2000 teritorijas
apsaimniekošanas
ietvaros.

Atbilstoši

Atbilstoši
attiecībā uz
zālājiem, kas
tiek ietekmēti
būvniecības
laikā, lai
nodrošinātu to
veiksmīgāku
atjaunošanos pēc
būvniecības,
tomēr attiecībā
uz visiem
zālājiem
apsaimniekošana
būtu jāveic
neatkarīgi no
plānotā projekta
Atbilstoši
attiecībā uz
zālājiem ārpus
esošās Natura
2000 teritorijas,
tomēr attiecībā
uz visiem
zālājiem
apsaimniekošana
būtu jāveic
neatkarīgi no

4.

aizsardzības
pārvaldi.
Zālāju
apsaimniekošanas
pasākumu
turpināšana un
pašlaik
neapsaimniekoto
vai nepietiekami
apsaimniekoto
platību atbilstošas
apsaimniekošanas
pasākumu
uzsākšana
Lielupes palienes
pļavu dabas
lieguma un, īpaši,
Svētes palienes
dabas parka
teritorijā.

plānotā projekta
Nenoliedzami,
apsaimniekošanas
pasākumu
veikšana uzlabos
putnu
sastopamību un
biotopu kvalitāti.
Tomēr šie nav
uzskatāmi par
ietekmi mazinošu
pasākumu, jo
būtu jāveic jau
esošās Natura
2000 teritorijas
apsaimniekošanas
ietvaros.

Ņemot vērā to, ka kompensējošie un ietekmi mazinošie pasākumi saistīti ar esošo
meliorācijas sistēmu uzturēšanu un pārbūvi, kā arī citu pašvaldību un zemes īpašnieku rīcībā
esošiem īpašumiem, attiecībā uz kuriem šobrīd nepastāv saimnieciskās darbības ierobežojumi,
konsultāciju procesā aicinām iesaistīt Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
un pašvaldības, kuru teritorijā tiek izvērtēta šādu pasākumu veikšanas nepieciešamība.
Ar cieņu
Dabas aizsardzības departamenta
direktore
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