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ROLANDS LEBUSS 
EKSPERTS 

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

 

 
SIA Grupa 93 

RL/207/04.06.2018.  
 

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 08.04.2013, 
derīgs līdz 13.05.2018) atzinums par plānotās apbūves ietekmi uz savvaļas putnu 
populācijām zemesgabalos Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā un 
pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā iekļaušanu 
detālplānojuma teritorijā. 
 
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. biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu; 
 
Putni un to dzīvotnes (atbilstoši kompetencei). 
 
2.2. 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); 
 
Izvērtējamā teritorija Jūrmalā, zemesgabalos Jūras ielā 23, Jūrmalā, un Majori 1407, Jūrmalā 
un pludmales apkalpes teritorijas no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā (skatīt 1. attēlu) apsekota 
š.g. 18. maijā laika posmā no plkst. 5:20 līdz plkst. 6:15. 
 

 
 

1.attēls. Izvērtējamā (detālplānojuma) teritorija (pēc pasūtītāja iesniegtajiem materiāliem). 
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Laika apstākļi putnu augstai aktivitātei labvēlīgi un tā ir atbilstoši sezonai, diennakts laikam 
un citiem apstākļiem augsta. Vējš 1–2 balles (pēc Boforta skalas), saulains, skaidrs, gaisa 
temperatūra +15℃. Apsekojamā teritorijā un apkaimē tikpat kā nav dzirdami antropogēnas 
izcelsmes trokšņi, t.sk., suņu rejas. Apsekošanas laikā uz ielām tiešā izvērtējamās teritorijas 
tuvumā maz cilvēku un automašīnu. Pludmalē cilvēku nav. 
 
Izvērtējamā teritorijā veikta rekogniscējoša izpēte. Tā apsekota, pārvietojoties kājām. 
Apsekošanā izmantots binoklis, fotoaparāts un GPS ierīce ar precizitāti 2–6 m. 
 
Atzinuma sagatavošanā izmantota arī cita pieejamā ornitoloģiskā informācija, kā arī veikta 
kartogrāfiska analīze, izmantojot dažādu karšu, Natura 2000 teritoriju, putniem nozīmīgo 
vietu un ornitoloģisko datu digitālos slāņus. 
 
2.3. teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam (piemēram, 
mikroliegums, dabas liegums, dabas parks, nacionālais parks), aizsargājamās teritorijas funkcionālā zona, 
kurā atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā; 
 
Izvērtējamā teritorijā un tā tuvākajā apkaimē neatrodas neviena Natura 2000 teritorija, 
putniem nozīmīgā vieta un jebkādi mikroliegumi. Tuvākie izvietojušies tādā attālumā, kādā 
nekāda iespējamā saimnieciskā darbība izvērtējamā teritorijā spētu būtiski negatīvi ietekmēt 
to ornitofaunu, tajā skaitā arī kumulatīvo ietekmju aspektā. 
 
2.4. atzinuma sniegšanas mērķis (piemēram, mikrolieguma izveidošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, 
detālplānojuma izstrāde, atzinums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plānotās darbības vai pasākuma 
izvērtējums); 
 
Plānotās apbūves ietekmes izvērtējums uz savvaļas putnu populācijām. 
 
2.5. vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, 
hidroloģisko režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī apsaimniekošanu (arī 
informāciju par teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, ja tāda zināma), norādot dabisko, daļēji dabisko un 
antropogēnas izcelsmes platību īpatsvaru; 
 
Izvērtējamā teritorija būtiski antropogēni pārveidota, nosacīti dabiska (bez ēkām un 
asfaltētiem laukumiem/celiņiem, bet izkopta parka veidolā) tikai tās mazākā daļa teritorijas 
rietumu malā. Pārveidotas arī piegulošā teritorija, tai skaitā, apkārtējās kāpās. Dobumainu 
koku un dabisku meža struktūru nav.  
 
2.6. īss piegulošās teritorijas raksturojums; 
 
Piegulošā teritorija ir līdzīga izvērtējamai teritorijai un tās tuvākajai apkaimei. 
 
2.7. 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 (ja tos 
iespējams identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums; 
 
Apsekošanas laikā nav konstatēta neviena īpaši aizsargājamā putnu suga1. Nav konstatētas arī 
putnu sugas, kuru aizsardzībai veidojami mikroliegumi2 un Latvijas Sarkanajā grāmatā 
iekļautās putnu sugas. 

                                                             
1 Ministru kabineta noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu"(2000.gada 14.novembrī). 

2 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)   
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2.8. 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; 
 
2.9. citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, 
piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu atradnes; 
 
2.8. un 2.9.punkti nav manā kompetencē. 
 
2.10. 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 secinājumiem šī atzinuma 2.11.punktā. 
 
2.11. 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. 
 
Izvērtējamā teritorija un tās plašāka perifērija (t.sk., arī putnu migrācijās nozīmīgākā Rīgas 
līča piekrastes daļa) jau šobrīd ir ievērojami antropogēni pārveidota. Sekojoši, to vērtība kā 
ligzdojošiem, tā migrējošiem putniem ir salīdzinoši zema. Pirmajiem ekoloģiskie apstākļi ir 
vērtējami kā suboptimāli, kas nosaka to, ka izvērtējamā teritorijā un tās perifērijā dominē 
parastas un ekoloģiski plastiskas sugas. Pēdējiem izvērtējamā teritorija un tās perifērija ir daļa 
no rudens un pavasara migrāciju trases, kas stiepjas gar līča piekrasti tiešā līča tuvumā vairāk 
vai mazāk piekrastes kāpu joslā. Līdz ar to, plānotā būvniecība varētu ietekmēt lielākā mērā 
tieši migrējošos putnus. 
 
Izvērtējamai teritorijai un tās perifērijai, ņemot vērā tajā pārstāvētās dzīvotnes un to 
antropogēnās pārveidotības  pakāpi, ir neliela nozīme migrējošiem putniem kā barošanās un 
atpūtas vietai. Tomēr to tieši šķērso putnu pārlidojumu trase, t.sk., zemu novietota. Sekojoši, 
jebkādas konstrukcijas šajā trasē rada sadursmju riskus migrējošiem putniem, īpaši, ja tās 
atrodas virs koku vainagiem vai/un ir putniem bīstamas (attēlu atstarojošu (reflektīvu) virsmu 
klātbūtne, nepareizi izveidots apgaismojums, pārliecīgs gaismas piesārņojums utt.). 
 
Pašreizējā veidolā virs kokiem slejas viesnīcas galvenās ēkas 1,5–2 stāvi. Pozitīvi vērtējams 
apstāklis, ka tās logi iedziļināti nišās, kurās atrodas balkoni (skatīt 2.–3. attēlu). Tas samazina 
attēlu atstarojošo (reflektīvu) virsmu laukumu un šāds risinājums ir optimāls ēkai vietā, kur 
atrodas zemu novietota intensīva vai mazāk intensīva putnu migrāciju trase. Līdzīga pieeja 
rekomendējama gadījumā, ja viesnīcas galveno vai citas ēkas plānots celt augstākas par meža 
augšējo līmeni. 
 
Apsekojot izvērtējamo teritoriju, esmu konstatējis, ka viesnīcas un apkārtējo būvju, kā arī 
dažādu norobežojošo konstrukciju būvniecībā ir plaši izmantotas stikla virsmas – kā 
caurredzamas (stikla sienas; skatīt 4.–5. attēlu), tā ēku konstrukciju daļas ar lielākā vai 
mazākā mērā attēlu atstarojošām (reflektīvām) īpašībām (skatīt 6. attēlu). Šādas virsmas rada 
sadursmju draudus putniem un no tādu izmantošanas vēlams izvairīties vai arī padarīt tās 
redzamas (kas detalizēti aprakstīts šī eksperta atzinuma pielikumā; skatīt arī 7. attēlu). 
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2.–3.attēls. Logi viesnīcas ēkā ir iedziļināti nišās. 
 

   
 

4.–5.attēls. Caurspīdīgas stikla konstrukcijas rada putnu un stikloto virsmu paaugstinātus sadursmju riskus. 
 

 
 

6.attēls. Attēlu atstarojošas (reflektīvas) virsmas un caurspīdīgas stikla konstrukcijas rada putnu un stikloto virsmu 
paaugstinātus sadursmju riskus.  

 
 



5 

 

   
 

7. attēls. Aizkari samazina putnu un stikloto virsmu sadursmju riskus (šādā izpildījumā par 40–60 %).  
 

Putnus, īpaši to pavasara un rudens migrāciju periodā ārkārtēji nelabvēlīgi ietekmē arī 
palielināts gaismas piesārņojums. Tas dezorientē putnus, izjaucot migrācijas gaitu. Pie tam, 
pārliecīga apgaismojuma izmantošanas rezultātā putni nereti iet bojā pēc sadursmēm ar 
gaismas avotu un tam apkārtējām konstrukcijām, kas ir sekas iepriekš piesauktajai 
dezorientācijai. Tamdēļ, vismaz putnu pavasara un rudens migrāciju periodā (laika periodos 
vismaz, no 1. marta līdz 1. maijam un no 1. augusta līdz 1. novembrim) vēlams izvairīties no 
ēku izgaismošanas vai to izgaismot iespējami minimāli. Visus apgaismes avotus 
rekomendējams vērst uz zemi, jo arī debesīs vērsts gaismas kūlis pievelk putnus un izsauc to 
dezorientāciju. 
 
3. Ja atzinumu sniedz par vairākām biotopu grupām, sugām vai sugu grupām, to aprakstu un izvērtējumu 
atbilstoši šo noteikumu 2.7., 2.8., 2.10. un 2.11.apakšpunktam sniedz atsevišķi par katru biotopu grupu, sugu 
vai sugu grupu. 
 
Atzinumā tiek izvērtēta plānotās apbūves ietekme uz savvaļas putnu populācijām. 
 
4. Atzinumam pievieno kartoshēmu ar norādītām koordinātām, ja iespējams, – arī kartes un fotogrāfijas.  
 
Kartogrāfiskais materiāls un fotogrāfijas ir iekļautas atzinuma saturā. 
 
5. Atzinumā var ietvert papildu informāciju, ko eksperts atbilstoši savai izglītībai un profesionālajai 
pieredzei, kā arī iegūtajam sertifikātam sugu un biotopu aizsardzības jomā uzskata par nepieciešamu. 
 
Pielikumā šim eksperta atzinumam pievienots mans raksts .pdf formātā žurnālam “Putni 
dabā” (Klusais slepkava stikls & co. Putni dabā 2014/2.), kurā detalizēti aprakstītas 
rekomendācijas putnu un stikloto virsmu sadursmju samazināšanai. Minēto informāciju 
rekomendēju izmantot viesnīcas ēku un ar to saistīto konstrukciju projektēšanas darbā. 
 
 
04.06.2018                 Rolands Lebuss 
 

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

 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
 
Ja Jums neizdodas atvērt klāt pievienoto dokumentu, apmeklējiet mājas lapu http://www.eparaksts.lv un 
sagatavojiet datoru darbam ar elektroniski parakstītiem dokumentiem vai pārbaudiet dokumentu šeit – 
https://www.eparaksts.lv/lv/privatpersonam/parbaudit-e-dokumentu/ 


