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ROLANDS LEBUSS 
EKSPERTS 

Eksperta sertifikāts Nr. 005. 
Sertifikāts izsniegts 14.05.2010., derīgs līdz 13.05.2023. 

 
 
SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
Reģ. Nr. 40003374818 

RL/563/24.04.2021. 
 

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 08.04.2013, 
derīgs līdz 13.05.2023) eksperta atzinums par plānotās dolomīta ieguves derīgo izrakteņu 
atradnē “Purmales”, zemes vienībās ar kadastra numuriem 40640120009 un 40640120010, 
Iecavas novadā 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. sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu. 
 

Putni un to dzīvotnes (atbilstoši kompetencei). 
 
2.2. pētāmās teritorijas apsekošana. 
 
Paredzētās darbības teritorija zemes vienībās ar kadastra numuriem 40640120009 un 
40640120010 un tās perifērija (turpmāk atzinumā saukta par izvērtējamo teritoriju; skatīt šī 
eksperta atzinuma 1. attēlu) Iecavas novadā dabā apsekota 03.09.2020. plkst. 11:30 – 13:20, 
18.10.2020. plkst. 12:30 – 13:30 un 22.04.21. plkst. 9:50 – 10:50. Izvērtējamās teritorijas 
apkaimi esmu apsekojis arī senāk – 20.09.2014. un 04.03.2020. 
 

Meteoroloģiskie apstākļi izvērtējamās teritorijas apsekošanas laikā: 03.09.2020. vējš 2 – 3 m/s, 
mēreni nomācies, gaisa temperatūra +15℃. 18.10.2020. vējš 1 – 2 m/s, nomācies, brīžiem līst, 
gaisa temperatūra +7℃. 24.04.2021. vējš 3 – 4 m/s, saulains, mākoņi 50 – 70 %, gaisa 
temperatūra +8℃. 
 
Izvērtējamā teritorijā veikta rekogniscējoša izpēte. Tā apsekota, pārvietojoties kājām un no lēni 
braucošas automašīnas, kā arī veikti putnu novērojumi no iepriekš iezīmētiem un teritorijas 
apsekojumu laikā nejauši atrastiem novērošanas punktiem. Apsekošanā izmantots binoklis 
Kowa Genesis 10.5x44 HD, GPS ierīce Garmin Montana 650 (ar precizitāti 2–6 m), fotoaparāti 
Canon EOS 60D (18-135 IS KIT) un Panasonic Lumix DC-FZ-81, drons DJI Mavic Mini.  
 
Atzinuma sagatavošanā izmantota atzinuma pasūtītāja iesniegtā informācija, pieejamā 
ornitoloģiskā informācija (manis ievāktā un citu novērotāju ziņas), un veikta kartogrāfiska 
analīze, izmantojot dažādu karšu, Natura 2000 teritoriju un ornitoloģisko datu digitālos slāņus 
(interneta vietne Dabasdati.lv, Latvijas Dabas fonda LIFE13 NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa 
aizsardzības nodrošināšana Latvijā” projekta GIS dati, Latvijas ligzdojošo putnu otrā atlanta 
GIS dati, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēma OZOLS u.c.). Putnu 
zinātniskajiem nosaukumiem izmantota BirdLife rekomendētā sistemātika1. 
 
2.3. teritorijas statuss. 
 
Izvērtējamā teritorijā nav Natura 2000 teritoriju un mikroliegumu, kuru ornitofaunu varētu 
ietekmēt paredzētā darbība. 
 
                                                             
1 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet 
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Tuvākie putnu mikroliegumi atrodas aptuveni 2 km D virzienā (mazajam ērglim) un aptuveni 
5 km DA virzienā (melnajam stārķim). Ņemot vērā pietiekami lielo attālumu no izvērtējamās 
teritorijas, negatīva ietekme no izvērtējamās darbības nav paredzama ne uz vienu no abiem 
nosauktajiem mikroliegumiem. 
 
2.4. atzinuma sniegšanas mērķis. 
 
Plānotās dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, zemes vienībās ar kadastra 
numuriem 40640120009 un 40640120010, Iecavas novadā ietekmes izvērtējums uz savvaļas 
putnu populācijām. 
 
2.5. vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts. 
 
Līdzens reljefs. Mēreni mitri hidroloģiskie apstākļi. Mozaīkveida ainava ar atklāto platību, meža 
zemju un viensētu apbūves miju. Meža zemēs dominē jauni meži, krūmāji un dažāda vecuma 
kailcirtes nelielos meža puduros. Atklātās platībās aramzemes, kurās dominē kukurūzas sējumi. 
 
2.6. īss piegulošās teritorijas raksturojums. 
 
Izvērtējamās teritorijas reģionam raksturīga mozaīkveida ainava ar lauksaimniecībā 
izmantojamo, atklāto platību un meža zemju miju. Lauksaimniecības zemes lielākoties 
apstrādātas. Meža zemes pārstāvētas lielāku vai mazāku meža puduru un nelielu masīvu veidā. 
Lielāki meža masīvi plešas uz Z. 
 
2.7. konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas. 
 
Turpmākajā tekstā Latvijas īpaši aizsargājamās sugas2, Putnu direktīvas 1. pielikuma putnu 
sugas3 un sugas, kuru aizsardzībai ir veidojami mikroliegumi4 tiek apvienotas zem viena 
nosaukuma – īpaši aizsargājamās putnu sugas.  
 
Manis veiktajā izvērtējamās teritorijas apsekošanas laikā īpaši aizsargājamās putnu sugas nav 
konstatētas. Arī putnu koncentrācijas un zemu novietotas pārlidojuma trases izvērtējamā 
teritorijā nav reģistrētas. Atzīmējami īpaši aizsargājamo putnu sugu novērojumi, kā arī jebkādas 
putnu koncentrācijas un zemu novietotas pārlidojuma trases izvērtējamā teritorijā nav atzīmētas 
arī citos šī eksperta atzinuma sagatavošanai izmantotajos datu avotos. 
 
2.11. secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi un nosacījumi darbības veikšanai. 
 
Spriežot pēc informācijas, kas atrodama atzinuma sagatavošanai izmantotajos datu avotos, 
izvērtējamā teritorija un tās apkaime ir putnu vērotāju un ornitologu samērā bieži apmeklēta 
putnu pavasara un rudens migrāciju, kā arī putnu ligzdošanas sezonas laikā. Neraugoties uz to, 
atzīmējamu novērojumi minētajos datu  avotos nav, kas arī nav pārsteidzoši, ņemot vērā reģionā 
ilgstoši praktizēto intensīvo lauksaimniecību kopīgi ar citām ilgstoši esošām nozīmīgām 
antropogēnām ietekmēm (samērā blīva teritorijas apdzīvotība, blīvs ceļu tīkls, intensīva 
mežizstrāde, meliorācija). Atzīmējami putnu novērojumi nav veikti arī manis līdz šim veiktajos 
izvērtējamās teritorijas un tās apkaimes apmeklējumos. 
 
Dzeņu5 un pūču6 sugu aizsardzības plānos iezīmētās atsevišķu sugu aizsardzībai prioritārās 
teritorijas atrodas pietiekami tālu no izvērtējamās teritorijas, sekojoši, negatīva ietekme no 
izvērtējamās darbības nav paredzama ne uz vienu no nosauktajām prioritārajām teritorijām. 
                                                             
2 Ministru kabineta noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" 
(2000. gada 14. novembrī). 
3 Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the Conservation of Wild Birds.  
4 Ministru kabineta noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī 
mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" (2012. gada 18. decembrī). 
5 Bergmanis M., Priednieks J., Avotiņš A. jun., Priedniece I. (2020) Mazā dzeņa Dryobates minor, vidējā dzeņa Leiopicus medius, baltmugurdzeņa 
Dendrocopos leucotos, dižraibā dzeņa Dendrocopos major, trīspirkstu dzeņa Picoides tridactylus, melnās dzilnas Dryocopus martius un pelēkās 
dzilnas Picus canus aizsardzības plāns. Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Rīga. 
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Sekojoši, plānotās darbības prognozējamā ietekme uz savvaļas putnu populācijām paredzama kā 
nenozīmīga un ilgtermiņā tai var būt pat pozitīva ietekme – karjera izstrādes un piepildīšanās ar 
ūdeni rezultātā izvērtējamā teritorijā tiks radītas savvaļas putnu populācijām daudz nozīmīgākas 
dzīvotnes kā pašlaik intensīvi apsaimniekotie tīrumi ar kukurūzas un rapša sējumiem. 
 
 
 
24.04.2021.                  Rolands Lebuss 
 
 

tālr.: 29489097 
e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv 

 
 

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

                                                                                                                                                                                                   
6 Avotiņš jun. A. 2019. Apodziņa Glaucidium passerinum, bikšainā apoga Aegolius funereus, meža pūces Strix aluco, urālpūces Strix uralensis, 
ausainās pūces Asio otus un ūpja Bubo bubo aizsardzības plāns. Latvijas Ornitoloģijas biedrība, Rīga. 
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PIELIKUMS 

 
 

1. attēls. Paredzētās darbības teritorija (pēc SIA “SCHWENK Latvija” (reģ. Nr.: 40003386821) 
iesnieguma Vides pārraudzības valsts birojam paredzētajai darbībai – dolomīta ieguve derīgo izrakteņu 

atradnē “Purmales” Iecavas novadā). 
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2. – 7. attēls. Paredzētās darbības teritorija  

(360° panorāma; fotogrāfijas no drona tās centrālajā daļā; 

foto 03.09.2020., R. Lebuss). 


