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Par teritorijas apsekošanu ietekmes
uz vidi novērtējuma ietvaros

Daugavpilī, 1.07.2016.

Atzinums ir sagatavots pēc SIA „RT Būve” pieprasījuma. Atzinumu sagatavojusi, dabas
eksperte, biotopu specializācija – meži, purvi: sertifikāts derīgs 04.08.2014. līdz 03.08.2017.,
eksperta sertifikāts Nr. 123.Apsekošanu dabā veica sertificēti dabas eksperti Maksims
Balalaikinseksperta sertifikāts Nr. 086. un Iveta Jakubāne. Atzinums sagatavots atbilstoši sugu
un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem noteiktajām prasībām. Atzinumā ir 18 lappuses, tajā
skaitā 2 pielikumi.
Apsekojamās teritorijas atrašanās vieta: teritorija atrodas Kārsavas novada Goliševas pagasta
administratīvajā teritorijā, ceļa Kārsava – Goliševa kreisajā pusē, uz ziemeļiem no apdzīvotās
vietas Beržovka. Tajā iekļautās SIA “RT Būve" nomātās nekustama īpašuma "Beržovkas purvs"
(kad. Nr. 6854 002 0065) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 8002.
Teritorijas raksturojums: Teritorija piekļaujas derīgo izrakteņu (kūdras) iegūšanas teritorijai:
„Kalnasalas (Beržovkas) purvs”, ar kopējo platību 105,42 ha, kur pašlaik notiek kūdras ieguve.
Teritorija atrodas AS „Latvijas valsts meži” valdījumā un ir iznomāta SIA „RT Būve”.
Apsekojamāsteritorijas kopējā platība ir 80,26 ha; teritorija un tai pieguļošo zemes vienību
lielāko daļu aizņem meži, kuru liela daļa satur nepārprotamas Eiropas Savienības aizsargājamā
biotopa „Purvainie meži” (91D0) pazīmes, kā arī atsevišķas teritorijas daļas satur Eiropas
savienības aizsargājamā biotopa „Augstais purvs elementus”. Purvainā meža nogabalos valdošā
koku suga ir priede, atsevišķos nogabalos purva bērzs un egle. Teritorijā līdz šim nav konstatēti
īpaši aizsargājamie dabas objekti.Tuvākās aizsargājamās teritorijas ir:Z virzienā2,1 km attālumā,
izveidots medņa(Tetraourogallus)aizsardzībaimikroliegumsGlobal ID (1DDEE5D8-768B-4646A8B3-A08BCE1414FA),1,9 km attālumā uz A ir mikroliegumsGlobal ID (032E8D87-5B184811-874D-DC1CD3136801) - izveidots medņa(Tetraourogallus) aizsardzībai, un2, 8 km
attālumā uz dienvidiem ir Natura 2000 teritorija, liegums „Kreiču purvs”izveidots 31.12.1998.
Izņemot šo aizsargājamo teritoriju centrālo aizsardzības objektumedni(Tetraourogallus) šajās
teritorijās konstatēta virkne citu aizsargājamo kukaiņu, putnu un augu sugu, tajā skaitā sugas,

kuru aizsardzībai saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 8.decembra noteikumiem Nr. 940
“Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī
mikroliegumu un to bufrezonu noteikšanu” ir jāizveido mikroliegums. Tās ir Šneidera mizmīlis
(Boros
schneideri),
mazais
ērglis(Aquilapomarina),vistu
vanags,
(Accipitergentilis),skrajzieduskarene (Poaremota).
Teritorijas apsekošanas laiki un metodes: Teritorijas apsekošana veikta 2016. gada 6. jūlijā no
plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00. Lauka darbos kopumā pavadītas 10stundas. Apsekošana veikta
diennakts gaišajā laikā. Apsekošanas laiks bija samērā silts, un daļēji mākoņains, bez
nokrišņiem, ar vidējo gaisa temperatūru 25 °C. Laika apstākļi uzskatāmi par labvēlīgiem
apsekojuma veikšanai. Biotopu izvērtēšanai izmantota vienlaidus apsekošanas metodika,
teritoriju raksturojošie biotopi fotografēti. Atzinuma sagatavošanā izmantoti sekojošie
informācijas avoti: Ek T., Suško U., Auziņš R. Mežaudžu atslēgas biotopu inventarizācija.
Metodika; A.Auniņš (red.) ”Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi Latvijā. Noteikšanas
rokasgrāmata”, LDF, 2013. (2.precizētais izdevums), Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu
pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamā informācija.
Apsekošanas rezultāti un iepriekšējo pētījumu dati:
„Kalnasalas purvs” ir kūdras ieguves vieta, kur derīgo izrakteņu ieguve veikta jau Padomju
Savienības laikā. Pirms šī apsekojuma teritorija apsekota sākotnējā ietekmes uz vidi izvērtējuma
ietvaros, kas izstrādāts ~ 2013. gadā. Ietekmes uz vidi vērtējumu veica AS „Latvijas valsts meži”
vides speciāliste Maija Ārente, kā plānoto darbību norādot ceļa trases izveidi. Atzinumā nav
iekļauta informācija par īpaši aizsargājamiem dabas objektiem, un speciāliem vides aizsardzības
pasākumiem, kas ir jāveic. Tuvākais dabiskais meža biotops ir atzīmēts ne tuvāk kā 200 metru
attālumā no apsekotās teritorijas. Apsekotā teritorija, kas tiek pakļauta ietekmes uz vidi
novērtējuma procesam, atrodas kūdras izstrādes purva „Kalnasalas purvs” tiešā tuvumā un
robežojas ar to. Apsekošanas galvenais mērķis bijaKalnasalas purvaaustrumu un ziemeļaustrumu
mala, kasparedzētakūdrasizstrādei.Teritorijai raksturīgs samērā līdzens reljefs, ar atsevišķiem
pazeminājumiem un mitrām ieplakām. Teritoriju šķērso un ierobežo vairāki grāvji. Veicot
teritorijas, apsekošanu konstatēts, ka liela teritorijas daļa ir atmežota un tiek sagatavota kūdras
izstrādes procesam (shēma un 1. attēls).

1. attēls: Kalnasalas (Beržovkas) purva atmežotā daļa.
Teritorijas, kas nav atmežotas atbilst Eiropas Savienības nozīmes meža biotopaPurvainais mežs
(kods 91D0) statusam. Šajos biotopos kokaudzē dominē dažāda vecuma PriedesPinussilvestris,
bērzi Betulapubescens unegles Piecaabies, vietām paaugāozoli Quercusrobur un pīlādži Sorbus
aucuparia. Kūdras izstrādes purva „Kalnasalas purvs” DR malā ir konstatēts neliels nogabals,
kas atbilst Eiropas Savienības nozīmes purva biotopaDegradēti augstie purvi, kuros iespējama
vai noris dabiskā atjaunošanās(kods 7210) statusam. Purva biotops robežojas ar atmežotu
teritoriju, no kuras atdalīts arnovadgrāvi un purvaino mežu nogabaliem.
Konstatētajos biotopos ir dabiskam mežam raksturīgas struktūras – mirusī koksne vairākās
sadalīšanās pakāpēs,sausokņi, atvērumi, dzeņu sakaltie koki. Vērtējot biotopu kvalitāti, ir
konstatēti hidroloģiskā režīma traucējumi, kas radušies blakus esošā kūdras izstādes purva
ietekmes rezultātā un kam ir negatīva ietekme uz biotopa kvalitāti. Teritorijas apsekošanas
laikākonstatētas viena suga,gadastaipeknis(Lycopodiumannotinum) kas iekļauta MK noteikumu
Nr. 396 2.pielikumā – Ierobežotiizmantojamoīpašiaizsargājamosugusarakstsā.Apsekotajā
teritorijā ir sastopama arī dabisko meža biotopu indikatorsuga – līklapu novēlija Nowellia
curvifolia (anketa nr. IJ_123_3) (1.pielikums).
Eksperta slēdziens un ieteikumi
Apsekotā teritorijā, kas ietilpst SIA “RT Būve" nomātās nekustama īpašuma "Beržovkas purvs"
(kad. Nr. 6854 002 0065) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 8002 un
ir paredzēta kūdras ieguvei. Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2009. gada 30. septembra
saistošiem noteikumiem Nr. 6 „Par Kārsavas novada Goliševas pagasta teritorijas plānojumu
apstiprināšanu” AS „Latvijas valsts meži” valdījumā esošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 6854 002 0065 Kārsavas novadā Goliševas pagastā plānotā (atļautā) izmantošana
noteikta derīgo izrakteņu ieguve. Valsts vides dienests 2014.gada 12. septembrī adresātam
izsniedza zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS14ZD0381 derīgo izrakteņu ieguvei kūdras

atradnē "Kalnasalas (Beržovkas) purvs", saskaņā ar šo licenci kūdras ieguve tika atļauta visā SIA
“RT Būve" nomātās nekustama īpašuma "Beržovkas purvs" teritorijā, savukārt 2015. gada 2.
decembrī Valsts vides dienests veica grozījumus licencē, kas samazināja kūdras ieguves laukumu
līdz 105,38 ha. Veicot teritorijas apsekošanu konstatēts, ka daļa teritorijas, kas attiecās uz 2014.
gadā izsniegto licenci, ir atmežota, teritorijā ir izrakti novadgrāvji, kokmateriāli ir izvesti, ir
atstātas saknes, kas sakrautas kaudzēs (Pielikums Nr., 2.attēls, shēma).

2. attēls: Kalnasalas (Beržovkas) purvs.
Pārējā teritorijā ir konstatēti vairāki ES nozīmes meža biotopi, kas atbilstPurvainais mežs (kods
91D0) statusam un tiem ir sastādītas 5 ES nozīmes meža biotopu inventarizācijas un monitoringa
anketas: (Nr. IJ-123-1;IJ-123-2; IJ-123-3; IJ-123-4; IJ-123-5) (1.pielikums), kā arī viens
nogabals, kas atbilstES nozīmes purva biotopam Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai
noris dabiskā atjaunošanās(kods 7210), tamir sastādītaES nozīmes purva biotopu
inventarizācijas un monitoringa anketa: (Nr. IJ-123-6) (1. pielikums). Biotopi, kuriem sastādītas
inventarizācijas un monitoringa anketas Nr.: IJ-123-1; IJ-123-3; IJ-123-5 (1.pielikums) atbilst
5.12.2000. LR MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu
sarakstu” 1.18. apakšpunktā definētam biotopa veidam„Veci un dabiskipurvainimeži”, kas
norāda uz to nozīmību. Turpinot plānoto kūdras izstrādes lauka paplašināšanu paredzēts atmežot
biotopa (anketas Nr. IJ_123_5) (1.pielikums) lielāko daļu, pārējie nokartētie biotopi netiks tieši
ietekmēti, tomēr to kvalitāte var pasliktināties hidroloģiskā režīma izmaiņu rezultātā.Lielākā daļa
biotopu jau līdz šim ir ietekmēti hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmes rezultātā un atbilst vidējai
kvalitātei. Kopumā purvainie meži ir samērā bieži izplatīts biotops visā Latvijas teritorijā, un
balstoties uz sociālekonomiskām interesēm, ir iespējama darbības turpināšana, veicot kūdras
ieguvei paredzētas teritorijas sagatavošanu kūdras ieguves procesam. Pieņemot lēmumu par
darbības turpināšanu, jāņem vērā, ka objekta tuvumā ir izveidoti mikroliegumi
medņa(Tetraourogallus) aizsardzībai, kā arī ir sastopamas citas putnu un kukaiņu sugas, kurām ir

atbilstoši normatīviem aktiem, ir veidojams mikroliegums, ir vēlams nodrošināt entomologa un
ornitologa konsultācijas, kas izslēgs šo sugu sastopamību teritorijā. Veicot kūdras, purva izstrādi,
jānodrošina tehniskie pasākumi dabiska hidroloģiska režīma saglabāšanai un biotopu
aizsardzībai ārpus kūdras ieguves teritorijas esošajos meža nogabalos. Ievērojot normatīvos
aktus, kas reglamentē kūdras ieguves procesu un izstrādes procesam noteiktās vides un darba
drošības prasības, būtiska ietekme uz meža biotopiem un īpaši aizsargājamām sugām, ārpus
kūdras izstrādes teritorijas nav paredzama.
Atsauces
Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo
sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”.(Pielikums grozīts ar MK
27.07.2004. noteikumiem Nr. 627).
Ministru kabineta 2012.gada 18.ecembra noteikumi Nr. 940 “Noteikumi par mikroliegumu
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to bufrezonu
noteikšanu”
Ministru kabineta 2000.gada 5. decembra noteikumoi Nr. 421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo
biotopu veidu sarakstu”
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