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Meža īpašuma ___________  

Īpašniekam ___________ 

 

Meži un virsāji ekspertes Lailas Šestakovskas 

Sertifikāta Nr. 077 izdots 10.09.2015 

 

Sugu un biotopu eksperta atzinums 

 

Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu 

Meži un virsāji. 

Apsekotā teritorija 

Jaunpils novads, Jaunpils pagasts, meža īpašums “_______” zemes vienības kadastra nr. _________ 

1.kvartāls 7.nogabals.  

Atzinuma sniegšanas mērķis 

Izvērtēt konsultācijas projektā norādītajā mežaudzē struktūras elementus, iespējamo bioloģisko 

daudzveidību. 

Apsekotās teritorijas īss raksturojums (audzes sastāvs, meža tips, esošā situācija u.t.t) 

1.kv. 7.nogabals 1.2 ha. Meža nogabala audzes sastāvs 9Ba1B30, augšanas apstākļu tips – Vr. 

Mežaudzi veido dažas – 1 - 3 gab./ha kritalas (ø >30 cm, purvainos mežos ø >20 cm); daži – 1 - 3 

gab./ha putnu sakalti augoši un nokaltuši koki; daži – 1 - 3 gab./ha īslaicīgi vai pastāvīgi pārplūstoši 

laukumi. Pēc novērtēšanas anketas mežaudzes bioloģiskā vērtība sastāda 3 punktus, kas ir nepietiekoša 

biotopa iespējamībai. 

Slēdziens, ieteicamā apsaimniekošana: 

 

Biotopu novērtēšanas anketa neuzrāda ES nozīmes biotopa iespējamību. 

 

 

 

29.07.2019.   ___________________________    (Laila Šestakovska) 

          (paraksts) 
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Sertifikāta Nr. 077 izdots 10.09.2015 

 

Sugu un biotopu eksperta atzinums 

 

Biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu 

Meži un virsāji. 

  

Apsekotā teritorija  

Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, meža īpašums “________” zemes vienības kadastra nr. ______ 

1.kvartāls 3.nogabals.  

 

Teritorijas statuss 

Saimnieciski izmantojama meža teritorija. 

  

Apsekošanas datums 

02.07.2019. 

 

Laika apstākļi 

Laiks no plkst. 08.30 – 11.30. Saulains + 19 Cº, vējains. 

 

Izpētes metode 

Apsekošana un fotofiksācijas materiālu izmantošana.  

Analīze balstīta uz pieejamo literatūru un metodiku attiecībā uz mežu ekoloģisko izvērtēšanu: Ek T., 

Suško U., Auziņš R. Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija. Metodika. VMD, 2002.; Interpretation 

manual of European Union habitats. EC, 2007.; A.Auniņš (red.) ”Eiropas Savienības aizsargājamie 

biotopi Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata”, LDF, 2010. un ar Vides ministra 2010. gada 15. marta 

rīkojumu Nr.93 apstiprinātā noteikšanas metodika „Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā”.  

 

 

 



Atzinuma sniegšanas mērķis 

Izvērtēt Pasūtītāja norādītajā mežaudzē bioloģisko daudzveidību, norādot arī uz Eiropas Savienības 

aizsargājamiem biotopiem, sugām. 

  

Atzinuma sniegšanas mērķis 

Izvērtēt konsultācijas projektā norādītajā mežaudzē struktūras elementus, iespējamo bioloģisko 

daudzveidību, papildus norādot arī uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem, sugām. 

 

Apsekotā nogabala raksturojums, konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas 

1.kv. 3. nogabals 0.43 ha. Meža nogabala audzes sastāvs 4M4B1A1E75, augšanas apstākļu tips – Db. 

Audzi veido daži (līdz 3 gab./ha) dažāda vecuma koki, daži (līdz 3 gab./ha) nokaltuši koki, konstatēts 

viens izgāzts celms, daži (līdz 3 gab./ha) putnu sakalti koki, daži (līdz 3 gab./ha) īslaicīgi vai pastāvīgi 

pārplūstoši laukumi. Mazliet nekorekti meža inventarizācijas dati – dabā meža tips neatbilst 

dumbrājam, melnalkšņi jaunāka vecuma. Audzes kokaugu struktūras atbilst saimnieciska meža 

statusam, nav konstatētas ES meža biotopam raksturīgas dažādas kokaudzes struktūras, īpaši 

aizsargājamas sugas, indikatorsugas. Bioloģiski vecākie, resnāko dimensiju melnalkšņi, bērzi, apses 

atstājami kā ekoloģiskie koki. Mežsaimnieciski izmantojams meža nogabals. 

 

Secinājumi, konstatētie Latvijā un ES īpaši aizsargājamie biotopi un aizsargājamo dabas un ainavas 

vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas prasības un darbības: 

1.kv. 3. nogabals 0.43 ha platībā neatbilst ES biotopa, (P)DMB kritērijiem.  

 

04.07.2019. 

 
Laila Šestakovska __________________________________ meži un virsāji eksperte  

 

(Sertifikāta Nr.077, izdots 10.09.2015.) 

*Sertifikāts izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumiem Nr.267 „Sugu un biotopu 

aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība”.   

 


