Atzinums par mežu un zālāju biotopiem
1. Biotopu grupa par kuru sniedz atzinumu: meži un zālāji.
2.
Pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi,
atrašanās vieta un izpētes metodes: paredzētās darbības īstenošanas vieta ir valsts
nozīmes smilts atradnes “Cēre” iecirknis “Ausekļi”, 13 ha platībā, Kandavas novadā, Cēres
pagastā, nekustamajā īpašumā ,,Ausekļi”, zemes vienības kadastra Nr. 9044 003 0041.
Teritorija apsekota ar maršrutu metodi 2019. gada 21. septembrī, labos laika apstākļos.
Atzinums sagatavots vadoties pēc MK noteikumu Nr.925 (30.09.2010.) “Sugu un
biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības”.
Eiropas Kopienas valstīs nozīmīgie īpaši aizsargājamie biotopi tiek noteikti atbilstoši
metodikai, kas ieteikta rokasgrāmatā „Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā.
Noteikšanas rokasgrāmata. 2. precizēts izdevums” (Auniņš (red.), 2013) un ievērojot
aktualizētos metodiskos precizējumus. Īpaši aizsargājamo augu sugu sarakstu reglamentē
MK14.11.2000. noteikumi Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo sugu sarakstu”.

1. attēls. Paredzētās darbības vietas izvietojums.
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3. Atzinuma sniegšanās mērķis: izvērtēt paredzētās darbības potenciālo ietekmi uz
īpaši aizsargājamiem biotopiem, īpaši aizsargājamām augu sugām vai citām dabas
vērtībām.
4.
Paredzētā darbība: un paredzētās darbības īstenošanas vieta: derīgo izrakteņu
(smilts, smilts-grants) ieguve atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi” Kandavas novadā, Cēres
pagastā (turpmāk – Paredzētā darbība), paplašinot ieguves karjera platību par 12,8 ha.
5.
Teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam
statusam: paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā,
nerobežoja ar īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, paredzētās darbība teritorijās nav
izveidoti mikroliegumi un tā nerobežojas ar mikroliegumiem. Vairāk kā 2 km attālumā
dienvidaustrumu virzienā atrodas putnu sugas aizsardzībai izveidots mikroliegums, bet
tuvākā īpaši aizsargājamā dabas Natura 2000 dabas teritorija ir dabas liegums “Abavas
senleja”, kas atrodas vairāk kā 8 km attālumā dienvidrietumu virzienā.
6. Vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts:
Smilts-grants ieguves karjeru paredzēts paplašināt esošajam karjeram pieguļošajās
teritorijās. Līdz ar to, daļu no šīm platībām veido esošā karjera ārmalas un uzbēruma joslas
apmēram 1,6 ha platībā.
Mežu biotopi: darbība paredzēta 6 ha meža zemju un platībās, kuras pēc mežu izciršanas
apaugušas ar lazdām, baltalkšņiem, ošu atvasēm un krūmājiem (pielikums 1., 2. att.).
Zālāju biotopi: darbībai paredzēta 5,4 ha lauksaimniecībā izmantojamu zemju
(aramzemju) atmatās, kuras daļēji sāk apmežoties (pielikums 3. un 4. att.).
Paredzētās darbības teritorijā un tai tieši pieguļošajās platībās sastopamas Latvijā
izplatītas lauksaimniecības zemju atmatām, nezālienēm un izcirtumiem raksturīgas augu
sugas: parastā kamolzāle Dactylus glomerata, lielā dzelzene Centaurea scabiosa, savvaļas
burkāns Daucus carrota, podagras gārsa Aegopodium podagraria,
Paredzētās darbības teritorijā nav sastopami dabiski biotopi. Visa paredzētās
darbības teritorija ir antropogēni būtiski ietekmēta. Teritoriju šķērso gaisvadu
elektropārvades līnija (pielikums 5.att.).
7.
Īss piegulošās teritorijas raksturojums: apsekotā teritorija robežojas ar
lauksaimniecībā izmantojamam zemēm (pielikums 6. att.).
8.
Konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas: paredzētās darbības
teritorijā un tai tieši pieguļošajās platībās netika konstatētas īpaši aizsargājamas augu sugas.
Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” nav informācijas par aizsargājamu sugu atradņu
esamību šajās teritorijās.
9.
Konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi:
paredzētās darbības teritorijā un tai tieši pieguļošajās platībās netika konstatēti Latvijā vai
Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi. Apsekotie mežu un zālāju biotopi neatbilst
bioloģiski v kritērijiem.
10.
Citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai
nozīmīgas vērtības (piem. dižkoki, alejas u.c.) zemesgabalā netika konstatētas.
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: paredzētā darbība neatstās būtisku negatīvu ietekmi
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uz apkārtnes dabas vērtībām. Darbību paredzēts veikts aizaugošās lauksaimniecības zemēs
un aizaugošu jaunaudžu un krūmāju platībās. Mežu bioloģiskā un ekoloģiskā vērtība
palielinātos pieaugot mežaudzes vecumam. Apsekoto aizaugošo zālāju dabiskošanās nav
perspektīva. Visā apvidū būtiski ir nepieļaut agresīvu augu sugu izplatīšanos savvaļā (piem.
Kanādas zeltgalvīte Solidago canadensis).
Atzinums sastādīts uz 3.lpp., pievienots pielikums un izsniegts zemes gabala īpašniekam,
10.jūnijs 2020.
Vaskulāro augu, mežu un virsāju,
purvu, zālāju eksperte,
Dr. ģeogr. Inese Silamiķele*
(sertifikāts Nr. 019)

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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Pielikums.
Paredzētās darbības vieta (foto: I.Silamiķele).

1. attēls. Jaunaudze

3. attēls. karjera paplašināšana plānota esošam
karjeram pieguļošajās platībās

5. attēls. Teritoriju šķērso augstsprieguma
gaisa vadu pārvades līnija.

2.

attēls. Aizaugošas lauksaimniecības zemes

4. attēls. Aizaugošas lauksaimniecības zemes

6. attēls. Skats uz pieguļošām platībām.
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