SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
2020. gada 28. septembrī
Eksperta atzinums par
Jelgavas novadā paredzētā „Laflora” vēja elektrostaciju parka izveides
teritorijas biotopu izpēti

1. Biotopu grupas, par kurām sniegts atzinums: purvi, meži un virsāji, tekoši saldūdeņi
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)
Izpētes teritorija, paredzētā “Laflora” vēja elektrostaciju parka (turpmāk - VES parka) izveides
teritorija (skat. 1. attēlā) un VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamā novietojuma trases
(augstsprieguma kabeļu novietojuma trašu alternatīvas skat. 2.- 4. attēlā), atrodas Jelgavas novada,
Līvbērzes pagasta ziemeļu un centrālajā daļā, uz dienvidrietumiem no Kalnciema un uz
ziemeļaustrumiem, austrumiem un dienvidiem no Līvbērzes, kā arī Jelgavas pilsētas ziemeļu daļā.
Izpētes teritorija atrodas Piejūras zemienes Rīgas smiltāju zemienes daļā, ko veido plaši purvu
līdzenumi.
Izpētes teritorijā ietilpst vairākas zemes vienības vai to daļas (sarakstu skat. 1. tabulā).

1. tabula. Izpētes teritorijā ietilpstošās zemes vienības vai to daļas
Īpašuma
nosaukums
Līvbērzes
mežs

Kadastra Nr.

Zemes vienības
kadastra apz.
54620040018 54620060273

Īpašnieks
Valsts

54620040049
54620040048

54620040023

Kaigi
Virši

54620040029 54620040029
54620040053
54620040005 54620040005
54620040021
54620040001 54620040001
54620040052

izpētes teritorijas robežas
noteiktas vadoties pēc LVM
mežu 184. kvartāla robežas
izpētes teritorijas robežas
noteiktas vadoties pēc LVM
mežu 145. un 152. kvartāla
robežām
izpētes teritorijas robežas
noteiktas vadoties pēc LVM
mežu 152., 159., 166. un 170.
kvartāla robežām
izpētes teritorijas robežas
noteiktas vadoties pēc LVM
mežu 140., 141., 142., 182.,
190., 192., 193., 194., 195. un
196. kvartāla robežām

54620040047

Melnā oga

Piezīmes

Juridiska
persona
Fiziska persona
Fiziska persona
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Veļu tīrelis

Laflora

54620040016 54620040027
54620040025
54620040026
54620040016
54620040028
54620040031
54620040020 54620040020

Rubeņu
54620040024 54620040024
tīreļi
Lejas Tīrelis 54620040019 54620040058
54620040059
54620040060
Pagasta
54620010047 54620040054
ceļi
Purva ceļi
54620040004 54620040039
54620040022
54620040042
54620040006
Svētvaldes- 54620040040 54620040040
Tīreļu iela

Paredzētās
darbības
ierosinātājs

Paredzētās
darbības
ierosinātājs
Valsts
Juridiska
persona
Pašvaldība
Paredzētās
darbības
ierosinātājs
Pašvaldība

zemes vienības daļa

Izpētes teritorija apsekota 2019. gada 25. septembrī, pavadot teritorijā astoņas stundas, VES parka
augstsprieguma kabeļu iespējamo novietojumu trases apmeklētas 2019. gada 13. novembrī, pavadot
teritorijā sešas stundas. Meteoroloģiskie apstākļi:
1) 2019. gada 25. septembrī - lēns vējš, apmācies, gaisa temperatūra ap +15 grādi C;
2) 2019. gada 13. novembrī – lēns līdz mērens vējš, apmācies, brīžiem lietus, gaisa temperatūra
ap +10 grādi C.
Izpētes teritorija apsekota, apmeklējot apsekojuma teritorijas (paredzamās plānoto vēja
elektrostaciju novietojuma vietas un ar paredzamo vēja elektrostaciju izbūves tehnoloģisko
risinājumu ietekmētās vietas), kā arī VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamo novietojumu
trases, kuru novietojums nesakrīt ar esošiem infrastruktūras objektiem. Veikta fotofiksācija (skat. 1.
pielikumu) un maršruta ierakstīšana ar GPS iekārtu.
Teritorijas izpētē izmantoti dati no Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas
OZOLS.
Izvērtējumam izmantotās metodikas un normatīvie akti:
- “Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā” Noteikšanas rokasgrāmata. 2. papildināts
izdevums (2013) A. Auniņa red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija, 320 lpp.;
- “Latvijas biotopi”, Klasifikators. I Kabuča red., Rīga, Latvijas Dabas fonds, 96 lpp.;
- Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu veidu sarakstu”;
- Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumi Nr. 396 “Noteikumi par īpaši aizsargājamo
sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”;
- Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumi Nr. 213 “Noteikumi par kritērijiem, kurus
izmanto, novērtējot īpaši aizsargājamām sugām vai īpaši aizsargājamiem biotopiem nodarītā
kaitējuma ietekmes būtiskumu”;
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- „Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija. Metodika.” (T.Ek, U.Suško, R.Auziņš, 2002.) metodika
dabisko un potenciālo dabisko meža biotopu noteikšanai;
- “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 4. sējums. Purvi, avoti un avoksnāji.” (2017)
A. Priedes red., Sigulda, Dabas aizsardzības pārvalde, 207 lpp.;
- “Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 6. sējums. Meži.” (2017) S. Ikaunieces red.,
Sigulda, Dabas aizsardzības pārvalde, 167 lpp.
Atzinums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 30. septembra noteikumu Nr. 925 “Sugu
un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”
prasībām.
3. Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam,
aizsargājamās teritorijas funkcionālā zona, kurā atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši
aizsargājamā dabas teritorijā
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” publicēto
informāciju, izpētes teritorijā atrodas 6 īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kā arī 1 potenciāls īpaši
aizsargājams dižkoks – ozols, kura statuss šobrīd nav definēts. Izpētes teritorija un plānotās darbības
vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, tajā nav izveidoti mikroliegumi. Informācijas
avots https://ozols.gov.lv/ozols/.
Izpētes teritorijas tuvumā atrodas piecas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk – ĪADT) un
astoņi mikroliegumi (sarakstu skat. 2. tabulā, teritoriju izvietojumu skat. 5. attēlā). Informācijas avots
https://ozols.gov.lv/ozols/.
2. tabula. Izpētes teritorijas tuvumā esošās ĪADT un mikroliegumi
Nosaukums

Statuss

Attālums no izpētes teritorijas

Kaigu purvs

NATURA 2000

Ziemeļu daļā robežojas

Svētes paliene

NATURA 2000

Lielupes palienes pļavas

NATURA 2000

Līvbērzes liekņa

NATURA 2000

Ozols Nr. 7771

ĪADT Dabas
piemineklis

Mikroliegums Nr. 606

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 608

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 605

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 2107

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 2602

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 610

Mikroliegums

1,2 km attālumā virzienā uz
austrumiem
5,3 km attālumā virzienā uz
dienvidaustrumiem
1,7 km attālumā virzienā uz
ziemeļrietumiem
1,6 km attālumā virzienā uz
dienvidaustrumiem
610 m attālumā virzienā uz
ziemeļrietumiem
1,0 km attālumā virzienā uz
austrumiem
610 m attālumā virzienā uz
dienvidiem
2,6 km attālumā virzienā uz
dienvidiem
4,2 km attālumā virzienā uz
dienvidiem
4,6 km attālumā virzienā uz
dienvidiem
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Izveidošanas
kritēriji
sugu un biotopu
aizsardzībai
sugu un biotopu
aizsardzībai
sugu un biotopu
aizsardzībai
sugu un biotopu
aizsardzībai
dižkoks, dabas
piemineklis
Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai

Mikroliegums Nr. 607

Mikroliegums

Mikroliegums Nr. 1318

Mikroliegums

2,6 km attālumā virzienā uz
rietumiem
6,2 km attālumā virzienā uz
rietumiem

Putnu aizsardzībai
Putnu aizsardzībai

Dabas lieguma “Kaigu purvs” (teritorijas kods LV0528500) platība ir 583 ha, tas izveidots 2004. gadā.
Dabas liegums ir nozīmīga ES Putnu direktīvas sugu - purva tilbītes un dzeltenā tārtiņa ligzdošanas
vieta - viena no nedaudzajām Zemgalē. Lieguma teritorijā labi pārstāvētas klajiem augstajiem
purviem tipiskās retās putnu sugas. Rudens migrāciju laikā purvā atpūšas sējas un baltpieres zosis.
Teritorijā pārstāvēti Eiropas nozīmes biotopi – 7110* Aktīvi augstie purvi, 7120 Degradēti augstie
purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, 91D0* Purvaini meži. Teritorija noteikta kā
Natura 2000 teritorija.
Dabas parka “Svētes paliene” (teritorijas kods LV0303200) platība ir 931 ha, tas izveidots 2004. gadā.
Dabas parks ir izcili nozīmīga teritorija ūdensputniem pavasara caurceļošanas laikā. Teritorijā
pulcējas tūkstoši caurceļojošo ūdensputnu un bridējputnu, kopējais putnu skaits var pārsniegt 20000
īpatņu vienlaikus. Nozīmīgākās sugas - ziemeļu gulbis, kā arī sējas un baltpieres zosis. Starptautiski
nozīmīgā skaitā konstatēti arī garkakļi. Nozīmīga griežu un ķikutu ligzdošanas vieta. Teritorijā ligzdo
arī lielais dumpis, pļavu lija, ormanītis, barojas melnais stārķis, mazais ērglis, tāpat arī novērots
čūskērglis, zivjērglis, melnā puskuitala, kuitala, melnais zīriņš, purva pūce, zilrīklīte u.c. putnu sugas.
Daļā teritorijas saglabājušās salīdzinoši dabiskas un nepārveidotas palienes pļavas ar Svētes upes
dabiskajiem upes vaļņiem, ieplakām un bagātīgu rūtainās fritilārijas atradni. Teritorija noteikta kā
Natura 2000 teritorija.
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” (teritorijas kods LV0523100) platība ir 361 ha, tas izveidots
1999. gadā. Teritorija veidota, lai saglabātu dabiskās pļavas Lielupes krastos. Konstatētas
galvenokārt mēreni mitras pļavas un eitrofas augsto lakstaugu audzes (ar dižzirdzeni), kuras abas ir
ES Biotopu direktīvas biotopi. Izcila reto putnu ligzdošanas vieta, kā arī atpūtas vieta migrējošiem
putniem. Teritorija noteikta kā Natura 2000 teritorija.
Dabas lieguma “Līvbērzes liekņa” (teritorijas kods LV0523000) platība ir 144 ha, tas izveidots 1999.
gadā. Teritorija nozīmīga pārmitru platlapju (ošu, melnalkšņu, apšu) mežu aizsardzībai. Teritorijā
sastopamas tādas aizsargājamas putnu sugas kā melnais stārķis, vakarlēpis, vidējais, trīspirkstu un
baltmuguras dzenis, melnā un pelēkā dzilna. Teritorija ir viena no vistālāk uz rietumiem izvirzītajām
atradnēm ES Biotopu direktīvas sugai - spilvainajam ancītim. Teritorija noteikta kā Natura 2000
teritorija.
Dabas piemineklis - aizsargājams koks, dižkoks (Jaunakmentiņu ozols, ID. 7771) atrodas pie vietējā
ceļa, kas atzarojas no autoceļa V1065 pie 6. kilometra atzīmes. Dižkoks – parastais ozols (Quercus
robur) atrodas aptuveni 30 metrus no ceļa vidus ass, ceļa labajā pusē. Dižkoka stāvoklis 2016. gadā
novērtēts kā teicams.
4. Atzinuma sniegšanas mērķis
Atzinuma sniegšanas mērķis ir sauszemes biotopu (purvu, mežu un virsāju grupās) novērtējums un
paredzētās darbības ietekmes novērtējums uz aizsargājamām dabas vērtībām.
5. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu,
hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī
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apsaimniekošanu, norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas izcelsmes platību
īpatsvaru
Izpētes teritorijā apsekotas plānoto vēja elektrostaciju novietojuma vietas un ar paredzamo vēja
elektrostaciju izbūves tehnoloģisko risinājumu ietekmētās vietas – apsekotas meža un purvu
teritorijas (novietojumu skat. 1. attēlā), kā arī VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamo
novietojumu trases, kuru novietojums nesakrīt ar esošiem infrastruktūras objektiem
(augstsprieguma kabeļu trašu novietojuma alternatīvas skat. 2.- 4. attēlā).
VES parka izpētes teritorijas reljefs nosacīti sadalāms divos reljefa tipos:
a) kūdras ieguves lauki;
b) susinātās mežu teritorijas.
Kūdras ieguves lauku reljefu raksturo līdzenas frēzkūdras ieguves platības, kuru caurauž susināšanas
grāvju tīkls. Kūdras ieguves lauki veido pazeminātu platību vēsturiskajā augstā purva kupolā, kas
joprojām saglabājies dabas lieguma “Kaigu purvs” teritorijā. Atsevišķās vietās, kūdras ieguves lauku
malās, saglabājušies purva kupola nogāzes fragmenti.
Susinātās mežu platībās reljefs raksturojams kā maz artikulēts. Platības vēsturiski bijušas pārmitras
zemienes, purvu un palieņu teritorijas, kas nosusinātas ierīkojot grāvju tīklus un polderu (dambju)
sistēmas.
Tāpat teritorijā ir izveidots un uzturēts uzņēmuma ceļu tīkls mežsaimniecības un kūdras ieguves
vajadzībām.
VES parka augstsprieguma kabeļu trašu alternatīvu novietojuma teritorijās reljefs būtiski neatšķiras
no VES parka izpētes teritorijas. Reljefam raksturīgas nelielas augstuma izmaiņas, kas nepārsniedz 5
metru augstuma atšķirību – no 2,0 m v.j.l. susināto mežu platībās uz dienvidiem no Kaigu purva
kūdras ieguves teritorijas, līdz 3,9 – 4,0 m v.j.l. pie Jelgavas vēsturiskā lidlauka teritorijas un
apdzīvotas vietas Viesturciems, un 7,0 m v.j.l. pie iespējamās augstsprieguma kabeļu pieslēguma
vietas uz ziemeļaustrumiem no apdzīvotas vietas Ūdeles.
VES parka izpētes teritorijā nav dabisku ūdensteču vai ūdenstilpju. Teritorijas hidroloģiskais režīms ir
izmainīts teritorijas nosusināšanas rezultātā. Teritorijā ir blīvs, aktīvi uzturētu meliorācijas sistēmu
(grāvju un polderu) tīkls, kas nodrošina intensīvu platību nosusināšanu. Teritorijas ietilpst Valsts
nozīmes meliorācijas sistēmās Vecbērzes polderis un Ruduļa polderis. Gruntsūdeņu līmeņus un
kustību izpētes teritorijā un tās apkārtnē visticamāk, ka ietekmē teritorijā un piegulošajās platībās
esošie virsmas ūdeņu un gruntsūdens novadīšanas grāvji, pārveidotās upju gultnes un citas
meliorācijas būves (polderi).
Viens no VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamo trašu novietojuma variantiem – Ie alternatīvas
A un C risinājums, šķērso Valsts nozīmes ūdensnoteku Svēte. Kas atbilstoši www.melioracija.lv
informācijai ir neregulēta ūdenstece. Tomēr arī šīs upes hidroloģiskais režīms ir būtiski ietekmēts ar
palus un plūdus ierobežojošiem dambjiem – aizsargdambis Kaigu ceļš un Vārpas poldera
aizsargdambis D-1.
VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamo trašu novietojuma IIIe alternatīva šķērso Valsts nozīmes
ūdensnoteku Bērze. Atbilstoši www.melioracija.lv informācijai, paredzamajā augstsprieguma kabeļa
alternatīvas IIIe šķērsojuma vietā ar Bērzes upi, upe ir neregulēta ūdenstece. Arī šīs upes
hidroloģiskais režīms ir būtiski ietekmēts ar palus un plūdus ierobežojošiem dambjiem.
Informācija par izpētes teritorijā sastopamajiem aizsargājamajiem biotopiem iegūta apkopojot
informāciju no iepriekš veiktajiem teritorijas apsekojumiem un veicot plānoto vēja elektrostaciju
novietojuma vietu un ar paredzamo vēja elektrostaciju izbūves tehnoloģisko risinājumu ietekmēto
vietu apsekojumus. Plānoto VES parka vēja elektrostaciju torņu novietojuma vietas un ar plānoto
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vēja elektrostaciju izbūves tehnoloģisko risinājumu ietekmēto vietu (apsekoto platību) novietojumu
skat. 1. attēlā.
Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” esošajai informācijai un projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā jeb “Dabas skaitīšana”” sniegtajai informācijai, izpētes teritorijā vai tās tuvumā atrodas šādas
ES īpaši aizsargājamo biotopu platības (skat. 6. attēlu):
I) Izpētes teritorijā:
1) Meža biotopi:
- 9010* Veci vai dabiski boreāli meži – aizņemtā platība 13,2 ha (pieci biotopa
poligoni 18LV682_3, 18LV682_8, 18LV682_2, 18AP116_1903, 18AP116_1907),
kvalitātes vērtējums – laba un vidēja;
- 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži – aizņemtā platība 14,5 ha (pieci biotopa
poligoni 18LV682_12, 18LV682_10, 18LV682_9, 18LV682_1, 18AP116_1904),
kvalitātes vērtējums – laba un vidēja;
- 9080* Staignāju meži – aizņemtā platība 0,4 ha (viens biotopa poligons 18LV682_4),
kvalitātes vērtējums – vidēja;
- 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) – aizņemtā platība 1,4 ha
(viens biotopa poligons 18EO128_1102), kvalitātes vērtējums – vidēja.
II) Izpētes teritorijas tuvumā, vai VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamā novietojuma
trašu tuvumā:
2) Meža biotopi:
- 9010* Veci vai dabiski boreāli meži – aizņemtā platība 7,1 ha (četri biotopa poligoni
18AP116_1891, 18AP116_1889, 18AP116_1906, 18AP116_1905);
- 9020* Veci jaukti platlapju meži – aizņemtā platība 2,1 ha (viens biotopa poligons
18LV682_11);
- 9050 Lakstaugiem bagāti egļu meži – aizņemtā platība 7,8 ha (divi biotopa poligoni
18LV682_6, 18AP116_1890);
- 9080* Staignāju meži - aizņemtā platība 3,9 ha (viens biotopa poligons 18LV682_5);
- 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) – aizņemtā platība 14,8 ha (divi
biotopa poligoni 18AP116_1888, 18AP116_1887);
- 91E0* Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) – aizņemtā platība 57,7 ha
(trīs biotopa poligoni 18LV682_65, 18LV682_66, 18LV682_7);
3) Zālāju biotopi (veido vienotu masīvu Svētes upes palienēs dabas parka “Svētes paliene”
teritorijā):
- 6270* Sugām bagātas ganības un ganītas pļavas – viens biotopa poligons 6,1 ha
platībā;
- 6450 Palieņu zālāji – septiņi biotopa poligoni 171,3 ha platībā;
- 6510 Mēreni mitras pļavas – septiņi biotopa poligoni 82,3 ha platībā.
4) Saldūdeņu biotopi:
- 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi – divi biotopa poligoni 18LS671_47,
18LS671_44 (Svēte).
Apsekotās platības nosacīti iespējams sadalīt poligonos 2 veģetācijas tipos – purvu teritorijas (KLn)
un meža un zālāju teritorijas (Mn) (skat. 2. attēlu).
Zālāju teritorijas
Apsekotās platības M1a un M1b ir susināšanas ietekmētas, vēsturiski intensīvi izmantotas
lauksaimniecības teritorijas. Zālājs apsekojuma teritorijā M1a ir pārveidots susināšanas un grunts
uzbēršanas rezultātā, neatbilst īpaši aizsargājama zālāju biotopa nosacījumiem. Zālājs apsekojuma
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teritorijā M1b apsekots projekta “Dabas skaitīšana” ietvaros, bet nav atzīts par īpaši aizsargājamu
zālāju biotopu.
Mežu teritorijas
Apsekotās mežu platības (M2 – M18) ir dažāda vecuma mežaudzes susinātos meža augšanas
apstākļu tipos. Šīs platības, atbilstoši mežaudžu vecumam, augšanas apstākļiem un to izcelsmei, ir
iespējams iedalīt trīs nosacītās grupās.
1) Izcirtumi un mākslīgi ierīkotas jaunas mežaudzes.
Apsekotās mežu platības M3, M4, M5, M6, M9, M10 un M15. Stādītu skujkoku (visbiežāk parastās
egles Picea abies) jaunaudzes susinātās kūdras augsnēs vai susinātās minerālaugsnēs. Platības, kurās
tiek veikta intensīva mežsaimnieciska darbība un kurām ir neliela vai nav nozīme bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanā. Šajās platībās pārskatāmā nākotnē nav paredzama bioloģiskai
daudzveidībai nozīmīgu struktūru un elementu attīstība.
2) Vidēja vecuma mežaudzes.
Apsekotās mežu platības M11, M12, M14, M17 un M18. Jaukta sastāva (āra bērzs Betula pendula,
purva bērzs Betula pubescens, parastā priede Pinus sylvestris, parastā egle Picea abies, melnalksnis
Alnus glutinosa) mežaudzes vai parastās priedes tīraudzes (platības M17 un M18) susinātās kūdras
augsnēs vai susinātās minerālaugsnēs. Mežaudzēs veiktas kopšanas cirtes, un šobrīd tajās nav
sastopamas bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgas struktūras. Visas platības atrodas susinātās augsnēs,
kas samazina šo platību potenciālu nākotnē attīstīties par bioloģiskai daudzveidībai nozīmīgām
platībām. Papildus tam nav paredzams, ka šajās platībās samazināsies meža izmantošanas
intensitāte, attiecīgi arī turpmāk šajās meža platībās būs niecīgas iespējas attīstīties apstākļiem,
kuros palielinās bioloģiskās daudzveidības elementu daudzums.
3) Briestaudzes un pieaugušas audzes.
Apsekotās mežu platības M2, M7, M8, M13 un M16. Dažādās intensitātē apsaimniekotas pieaugušas
mežaudzes susinātās kūdras augsnēs vai susinātās minerālaugsnēs. Apsekotajās platībās M2, M7 un
M8 esošās mežaudzes ir jauktas parastās priedes Pinus sylvestris, parastās egles Picea abies un āra
bērza Betula pendula audzes, kurās nesen veikta atsevišķu koku ciršana (retināšana) sanitāros
nolūkos (izcirsti slimību vai kaitēkļu invadētie koki), kā arī veikta mirušās koksnes izvākšana. Lai arī
audzēs sastopamā zemsedzes veģetācija ir raksturīga dabiskiem mežiem, mežaudzes nav atzīstamas
par Latvijas vai ES aizsargājamiem meža biotopiem. Mežaudze, kas daļēji ietilpst apsekotajā platībā
M13 (149. kv. 10. un 11. nog.), atbilst susinātam meža tipam ar būtisku susināšanas ietekmi –
izmainītu hidroloģisko režīmu un zemsedzes sugu sastāvu, stipri sēdušos un mineralizējušos augsni.
Mežaudzes zemsedzi veido pārmitru augteņu sugu sajaukums ar sausu augteņu sugām. Mežaudzi
142. kv. 22. nog., kas daļēji ietilpst apsekojuma teritorijā M16, veido vairāk nekā 140 gadus veca
parastās priedes Pinus sylvestris un parastās egles Picea abies mežaudze susinātā kūdras augsnē.
Detalizētu aprakstu skat. 8. nodaļā.
Purvu teritorijas
Apsekotās platības purva teritorijā (KL1 – KL18) atrodas Kaigu purva kūdras ieguves teritorijā.
Daļa apsekoto platību ir vēsturiski izmantotas kūdras ieguvei ar frēzlauku paņēmienu, bet šobrīd
tajās aktīva kūdras ieguve netiek veikta. Šajās platībās joprojām tiek nodrošināta nosusināšana un
veģetācija sākusi attīstīties minimāli. Izveidojušās skrajas parastās niedres Phragmites australis un
ciesu Calamagrostis spp. audzes, atsevišķās vietās, nelielās platībās sastopama makstainā spilve
Eriophorum vaginatum un platlapu spilve Eriophorum platifolium. Tāpat sastopami atsevišķi augoši
āra bērzi Betula pendula, purva bērzi Betula pubescens un parastās priedes Pinus sylvestris.
Lielākā daļa apsekoto purva platību ir aktīvi kūdras ieguvei izmantotas teritorijas bez veģetācijas
seguma.

7

6. Īss piegulošās teritorijas raksturojums
Izpētes teritorija ziemeļos robežojas ar dabas lieguma “Kaigu purvs” teritoriju, ar maz ietekmētām
aktīvu augsto purvu teritorijām. Teritorijā pārstāvēti Eiropas nozīmes biotopi – 7110* Aktīvi augstie
purvi, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, 91D0* Purvaini
meži. Atbilstoši Natura 2000 standarta datu formā norādītajai informācijai šo biotopu aizņemtās
platības ir attiecīgi 377,5 ha, 152,8 ha un 37,8 ha. Biotopu aizsardzības stāvoklis novērtēts kā labs
biotopu veidiem 7110* Aktīvi augstie purvi un 91D0* Purvaini meži.
Austrumos un dienvidos izpētes teritorija pamatā robežojas ar intensīvi apsaimniekotām meža
platībām (meža masīva nosaukums – Lejas mežs) susinātās augsnēs (visplašāk pārstāvēti kūdreņu un
āreņu rindas meža tipi). Mežaudzes pārsvarā jaunaudzes (arī jauni izcirtumi), kuras ierīkotas mākslīgi
(bērzu un egļu audzes) un tiek intensīvi koptas. Nelielās platībās sastopamas susināšanas stipri
ietekmētas pieaugušas vai pāraugušas bērzu, priežu un melnalkšņu mežaudzes. Teritorijā blīvs, aktīvi
uzturētu meliorācijas sistēmu (grāvju un polderu) tīkls, kas nodrošina intensīvu platību nosusināšanu.
Teritorijas ietilpst Valsts nozīmes meliorācijas sistēmās Vecbērzes polderis un Ruduļa polderis. Tāpat
teritorijā uzturēts uzņēmuma ceļu tīkls. Teritoriju apsaimnieko AS “Latvijas Valsts meži”.
Izpētes teritorija rietumu pusē piekļaujas vēsturiski ar mežu aizaugušām Bērzes palienes zālāju
platībām un intensīvi apsaimniekotām (aramzemes) lauksaimniecības zemes platībām susinātās
augsnēs (vaļējas grāvju sistēmas un slēgtas drenāžas sistēmas, Valsts nozīmes meliorācijas sistēma
Vecbērzes polderis).
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 apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums
Teritorijas apsekošanas laikā izpētes teritorijā konstatēta Ministru kabineta 2000. gada 14.
novembra noteikumu Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo
sugu sarakstu” 1. pielikuma (Īpaši aizsargājamo sugu saraksts) ķērpju suga - kastaņbrūnā artonija
Arthonia spadicea, kā arī 2. pielikuma (Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts)
augu suga - gada staipeknis Lycopodium annotium.
Kastaņbrūnā artonija Arthonia spadicea konstatēta 149. kv. 10. un 11. nog (apsekotā platība M13).
Meža valsts reģistra datos norādīts, ka šajos meža nogabalos augošās pieaugušās jauktās bērza un
melnalkšņa mežaudzes atrodas liekņas meža tipā. Apsekojot šos nogabalus secināts, ka mežaudzes
atbilst susinātam meža tipam ar būtisku susināšanas ietekmi – izmainītu hidroloģisko režīmu un
zemsedzes sugu sastāvu, stipri sēdušos un mineralizējušos augsni, un nav atzīstamas par īpaši
aizsargājamu meža biotopu. Lai arī Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā
„Ozols” ir pieejama informācija, ka šai sugai zināmas 244 atradnes, no pieredzes secināms, ka suga
sastopama daudz biežāk. Tomēr, atbilstoši Sugu un biotopu aizsardzības likuma (pieņemts 2000.
gada 16. martā) 12. panta prasībām, ir aizliegta īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu postīšana, attiecīgi
149. kv. 10. un 11. nog. nebūtu pieļaujamas darbības, kas iznīcina sugas dzīvotni, piemēram,
mežaudzes nociršana.
Gada staipeknis Lycopodium annotium Latvijā sastopams bieži visā valsts teritorijā, dažādos skujkoku
un jauktos koku mežos. Suga bieži veido dažāda lieluma klājeniskas audzes. Suga bieži sastopama
nosusināšanas ietekmētos biotopos – gar grāvjiem, kā arī susinātos kūdrājos. Apsekotajā teritorijā
suga konstatēta atsevišķās dažāda izmēra skrajās audzēs susinātos mežu biotopos (182. kv. 13. nog.;
187. kv. 4. nog.; 189. kv. 8. nog.; 189. kv. 14.1. nog.). Gada staipekņa Lycopodium annotium atradnes
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ārpus tipiskiem dabisku mežu biotopiem uzskatāmas par ietekmētu (degradētu) biotopu
indikatoriem un liecina par intensīvu susināšanas ietekmi. Ņemot vērā šos aspektus, izpētes teritorijā
konstatēto staipekņu sugu sastopamības un aizsardzības pasākumu analīze nav aktuāla.
Tāpat Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” ir pieejama informācija
par Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396. „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu” 1. pielikuma (Īpaši aizsargājamo sugu
saraksts) augu sugas jumstiņu gladiolas Gladiolus imbricatus atradnēm (189. kv. 24.2. nog.; 196. kv.
25. nog.). Apsekotajās platībās šī suga nav konstatēta.
Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz īpaši
aizsargājamu augu vai ķērpju sugu populācijām tādā apmērām, lai tā būtiski ietekmētu šo sugu
populāciju izdzīvošanu un saglabāšanās apstākļus valstī vai reģionā kopumā.
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
Izpētes teritorijā, papildus projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana”” ietvaros konstatētajiem īpaši
aizsargājamajiem biotopiem, konstatēts viens Eiropas Savienībā īpaši aizsargājams biotops - 9010*
Veci vai dabiski boreāli meži (3. variants). Biotops konstatēts 142. kv. 22. nog., kas daļēji ietilpst
apsekojuma teritorijā M16. Biotops izdalīts atbilstoši aizsargājamo biotopu noteikšanas
rokasgrāmatai “Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā” un Mežaudžu atslēgas biotopu
inventarizācijas metodikas nosacījumiem, novērtējot šo nogabalu kā atbilstošu potenciālā dabiskā
meža biotopa izdalīšanas kritērijiem. Mežaudze vērojama būtiska nosusināšanas ietekme, kā
rezultātā attīstījies egles 2. stāvs un paauga, kā arī purvainiem mežiem raksturīgo zemsedzi
nomainījusi sausiem boreāliem mežiem raksturīga zemsedze - sūnu stāvā sastopamas Šrēbera
rūsaine Pleurozium schreberii, spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens un viļņainā divzobe Dicranum
polysetum; lakstaugu stāvs skrajš, tajā satopama meža zaķskābene Oxalis acetosella un klinšu
kaulene Rubus saxatilis. Mežaudzē ilgstoši nav veikta mežsaimnieciskā darbība, ir sastopama mirusī
koksne pietiekamā apjomā - kritalas dažādās sadalīšanas pakāpēs un atsevišķi stāvošie kaltušie koki.
Uz kritalām konstatētas dabisko meža biotopu indikatorsugas līklapu novēlija Nowellia curvifolia un
rudens džeimsonīte Jamesoniella autumnalis. Biotopa novērtējums veikts aizpildot ES nozīmes meža
biotopu inventarizācijas un monitoringa anketu poligonam 19GE079_179. Biotopa kvalitāte
novērtēta kā vidēja.
Konstatētais meža biotops atrodas intensīvi apsaimniekotu mežu masīvā un mežaudze, atbilstoši
mežsaimnieciskam audžu dalījumam vecuma grupās, ir pāraugusi mežaudze (galvenās cirtes vecumu
pārsniegusi audze), kas potenciāli palielina mežistrādes iespēju šajā mežaudzē.
Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā konstatētais Eiropas Savienībā īpaši aizsargājams biotops
- 9010* Veci vai dabiski boreāli meži varētu tikt iznīcināts vai bojāts daļā biotopa poligona, ja
darbības īstenošanai nepieciešams veikt mežaudzes daļēju vai pilnīgu nociršanu.
9. Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas
vērtības, piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu atradnes
Apsekotajā platībā netika konstatētas citas bioloģiskās daudzveidības un ainavu saglabāšanai
nozīmīgas vērtības.
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10. Prognoze par iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamu (ĪA) augu un dzīvnieku sugu atradnēm
un aizsargājamiem biotopiem, arī uz teritorijās sastopamajām ES aizsargājamām sugām un
biotopiem, kā arī uz piegulošo teritoriju, saistībā ar paredzētās darbības realizāciju
Izpētes teritorijā apsekotās plānoto VES parka vēja elektrostaciju torņu novietojuma vietas un ar
paredzamo vēja elektrostaciju izbūves tehnoloģisko risinājumu ietekmētās vietas var atstāt ietekmi
uz divu ES aizsargājamo biotopu platībām - biotopu poligoniem 18LV682_1, kas atrodas 189. kv. 9.
nog. (apsekotā platība M5), un 19GE079_179, kas atrodas 142. kv. 22. nog. (apsekotā platība M16).
Ja paredzētās darbības veikšanai nepieciešama pilnīga vai daļēja mežaudzes nociršana, attiecīgā
biotopa platība var tikt samazināta vai biotopa kvalitāte var tikt pazemināta.
VES parka augstsprieguma kabeļu iespējamā novietojuma trašu alternatīvas vai kāds no trašu
novietojuma risinājumiem potenciāli var ietekmēt ES aizsargājamo biotopu platības sešos biotopu
poligonos.
1) Alternatīvas Ie A un C risinājums paredz šķērsot biotopa poligonu 18LS671_47 (3260 Upju
straujteces un dabiski upju posmi).
Risinājums C paredz Svētes upes un attiecīgi biotopa poligona 18LS671_47 šķērsojumu pa
vietējas nozīmes ceļa koridoru (tiltu pār upi). Šajā situācijā nav paredzama negatīva ietekme
uz šķērsojamo biotopu.
Risinājums A paredz Svētes upes un attiecīgi biotopa poligona 18LS671_47 šķērsojumu maz
ietekmētā posmā, attiecīgi ir iespējama ietekme uz biotopu. Plānotās darbības tiešā negatīvā
izpausme būtu upes gultnes pārveidojums un veģetācijas pilnīga vai daļēja iznīcināšana īsā
upes posmā, ko radītu kabeļa izbūves tehnikas pārvietošanās.
2) Alternatīvas Ie B un C risinājums un alternatīvas IIIe A risinājums paredz kabeļu izbūvi pa
polderu dambjiem, vietējas nozīmes vai uzņēmumu (mežsaimniecības) ceļu koridoriem, kas
tieši piekļaujas biotopu poligoniem 18LV682_12, 18LV682_65, 18AP116_1887 un
18AP116_1889. Ja paredzētās darbības veikšanai nepieciešama pilnīga vai daļēja mežaudzes
nociršana, attiecīgā biotopa platība var tikt samazināta vai biotopa kvalitāte var tikt
pazemināta.
3) Alternatīvas Ie A risinājums paredz kabeļu izbūvi caur biotopu poligoniem 18AP116_1888 un
18AP116_1889. Ja paredzētās darbības veikšanai nepieciešama pilnīga vai daļēja mežaudzes
nociršana, attiecīgā biotopa platība var tikt samazināta vai biotopa kvalitāte var tikt
pazemināta.
Plānotās darbības īstenošana – VES parka izveide, ir plānota ruderālu biotopu teritorijās (kūdras
ieguves laukos) vai intensīvi apsaimniekotu mežu platībās, kā arī, plānotas darbības īstenošanai, nav
nepieciešami papildus hidroloģiskā režīma izmaiņu (teritorijas nosusināšanas) pasākumi.
Attiecīgi var secināt, ka darbības īstenošanai būs ierobežota tieša vai netieša ietekme uz
piegulošajām teritorijām un plānotās darbības īstenošanas rezultātā nav paredzama papildu negatīva
ietekme uz Latvijā vai ES īpaši aizsargājamiem purvu, mežu vai krūmāju biotopiem plānotās darbības
teritorijai piegulošajās teritorijās.
Lai arī plānotā VES izpētes teritorija ziemeļos piekļaujas īpaši aizsargājamai dabas teritorijai - dabas
liegumam “Kaigu purvs” (Natura 2000 teritorija), nav paredzama papildus negatīva ietekme uz dabas
liegum teritorijā konstatētajiem Latvijā vai ES īpaši aizsargājamiem purvu, mežu vai krūmāju
biotopiem. Jau šobrīd no visām pusēm dabas liegumu ietver nosusināti meži un lauksaimniecības
zemes, kā arī senāk izstrādei sagatavoti kūdras lauki. Tāpat vairāki nosusināšanas grāvji ir arī dabas
lieguma teritorijā. Atbilstoši plānotās darbības raksturojumā minētajam - plānotas darbības
īstenošanai nav nepieciešami papildus hidroloģiskā režīma izmaiņu (teritorijas nosusināšanas)
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pasākumi, attiecīgi nav paredzama papildus nosusināšanas ietekme uz dabas lieguma teritorijā
esošajiem aizsargājamajiem biotopiem.
Tāpat nav sagaidāma būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm un
populācijām kopumā. Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes atrodas
degradētos vai ietekmētos biotopos. Teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamās sugas Latvijā ir bieži
sastopamas. Teritorijas izpētes laikā netika konstatētas augu sugas, kuru atradņu vai populāciju
saglabāšanai būtu nepieciešams veidot mikroliegumus vai paredzēt citus pasākumus šo atradņu
aizsardzībai.
11. 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
Atbilstoši pieejamajai informācija par biotopu stāvokli Latvijā no „Ziņojums Eiropas Komisijai par
biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā. Novērtējums par 2013.-2018. gada periodu”
meža biotopu veidu 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9050
Lakstaugiem bagāti egļu meži un 9080* Staignāju meži aizsardzības stāvoklis novērtēts kā
nelabvēlīgs‐slikts, bet biotopu veidu 9160 Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži) un 91E0*
Aluviāli meži (aluviāli krastmalu un palieņu meži) aizsardzības stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs‐
nepietiekams (datu avoti: a) Ziņojums Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu
aizsardzības stāvokli Latvijā, Novērtējums par 20013.‐2018. gada periodu, Ziņojuma kopsavilkums
par dzīvotņu aizsardzības stāvokli; b) EEA's reporting obligations database, Habitats Directive: Report
on Implementation Measures, LATVIA_2013-2018). Lai nodrošinātu šo biotopu veidu aizsardzības
stāvokļa nepasliktināšanos, nebūtu pieļaujama biotopu aizņemto platību samazināšanās, kā arī
biotopu kvalitātes un funkciju pasliktināšanās.
Lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz biotopu poligoniem 18LV682_1, kas atrodas 189. kv. 9.
nog., un 19GE079_179, kas atrodas 142. kv. 22. nog., nepieciešama attiecīgo plānotās darbības vietu
- apsekoto platību M5 un M16, pārcelšana uz citu piemērotu vietu.
Īstenojot VES parka augstsprieguma kabeļu trašu izbūvi kādā no alternatīvām vai to risinājumiem,
kam identificēta iespējama ietekme uz aizsargājamu ES biotopu poligoniem, plānojami tehniskie
risinājumi, kas novērš attiecīgo biotopu platību samazināšanu vai kvalitātes pasliktināšanu.
1) Alternatīvas Ie A risinājuma īstenošanas gadījumā, šķērsot biotopa poligonu 18LS671_47,
izmantojams kabeļu beztranšeju ieguldīšanas tehniskai risinājums;
2) Īstenojot kabeļu izbūvi alternatīvas Ie B un C risinājuma vai alternatīvas IIIe A risinājuma
izvēles gadījumā, kabeļu izbūve plānojama biotopu poligoniem 18LV682_12, 18LV682_65,
18AP116_1887 un 18AP116_1889 piegulošajos infrastruktūras objektu koridoros,
neparedzot atmežošanas pasākumus vai koku ciršanu biotopu platībās;
3) Alternatīvas Ie A risinājuma īstenošanas gadījumā nepieciešama plānotā kabeļa trases
novietojuma pārcelšana ārpus biotopu poligoniem 18AP116_1888 un 18AP116_1889 vai
izmantojams kabeļu beztranšeju ieguldīšanas tehniskai risinājums.
Ņemot vērā, ka izpētes teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes atrodas
degradētos vai ietekmētos biotopos, un, īstenojot plānoto darbību, nav sagaidāma tieša ietekme uz
īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm un populācijām vietējā vai reģionālā mērogā, plānotās
darbības teritorijā nav nepieciešams noteikt papildu prasības īpaši aizsargājamo augu sugu atradņu
saglabāšanai vai stāvokļa uzlabošanai. Tomēr, lai novērstu iespējamu īpaši aizsargājamās sugas
kastaņbrūnās artonijas Arthonia spadicea atradnes, kas konstatēta 149. kv. 10. un 11. nog.,
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iznīcināšanu, ieteicama plānotās darbības vietas – apsekotās platības M13, pārcelšana uz citu
piemērotu vietu.
Ņemot vērā, ka plānotās darbības īstenošana – VES parka izveide, ir plānota ruderālu biotopu
teritorijās (kūdras ieguves laukos) vai intensīvi apsaimniekotu mežu platībās, kā arī plānotas darbības
īstenošanai nav nepieciešami papildus hidroloģiskā režīma izmaiņu (teritorijas nosusināšanas)
pasākumi, var secināt, ka darbības īstenošanai nebūs tiešas vai netiešas negatīvās ietekmes un
piegulošajām teritorijām. Attiecīgi, plānotās darbības īstenošanas rezultātā nav paredzama papildus
negatīva ietekme uz Latvijā vai ES īpaši aizsargājamiem purvu, mežu vai krūmāju biotopiem īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās). Paredzams, ka plānotās darbības īstenošana
nepastiprinās Natura 2000 teritorijas negatīvi ietekmējošos faktorus – meliorācijas ietekmi un ar to
saistīto nosusināšana un veģetācijas sukcesijas radītās sugu sastāva un augsto purvu biotopu
aizauguma izmaiņas.

Atzinums sagatavots 2 eksemplāros uz 18 lpp., ar diviem pielikumiem (8 lpp).

Gatis Eriņš

Eksperta sertifikāta Nr 079, par biotopu grupām: meži un virsāji; purvi (derīgs līdz 15.11.2021.) un
par biotopu grupām tekoši saldūdeņi; stāvoši saldūdeņi (derīgs līdz 24.01.2022.)

Izmantotie informācijas avoti:
1) Paredzētās darbības iesniegums „Laflora” vēja elektrostaciju parka izveidei Jelgavas novadā,
SIA Laflora, 2019.;
2) https://ozols.gov.lv/ozols
3) www.melioracija.lv
4) https://kartes.lgia.gov.lv/karte
5) www.lvmgeo.lv/kartes
6) www.daba.gov.lv
7) EEA's reporting obligations database https://rod.eionet.europa.eu/
8) https://restore.daba.gov.lv/public/lat/datu_baze1
Pielikumi:
1. Pielikums Fotoattēli no apsekotās teritorijas.
2. Pielikums Biotopa anketa 19GE079_179.
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1. attēls. Paredzētās darbības vietas un Izpētes teritorijas novietojums – plānotās „Laflora” vēja
elektrostaciju parka izveides teritorija
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2. attēls. Augstsprieguma kabeļa novietojuma alternatīva Ie.
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3. attēls. Augstsprieguma kabeļa novietojuma alternatīva IIe.
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4. attēls Augstsprieguma kabeļa novietojuma alternatīva IIIe.
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5. attēls. ĪADT un mikroliegumi izpētes teritorijas apkārtnē.
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6. attēls. Aizsargājami ES biotopi izpētes teritorijā un tās apkārtnē.
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1. Pielikums

1.1. attēls. Apsekotā platība M1a.

1.2. attēls. Apsekotā platība M5.
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1.3. attēls. Apsekotā platība M12.
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1.4. attēls. Apsekotā platība M13.
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1.5. attēls. Apsekotā platība M16.

1.6. attēls. Apsekotā platība neizmantotos kūdras frēzlaukos atradnē Kaigu purvs.
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1.7. attēls. Apsekotā platība M18.
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1.8. attēls. Apsekotā platība aktīvos kūdras frēzlaukos atradnē Kaigu purvs.
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