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Pārskats 
par līgumu Nr.5.5.-9.1/12001/05/154, kas noslēgts 2005. gada 14.martā. 
 
Saskaņā ar 2007. gada darbu kalendāro plānu pētnieciskā darba „Melno stārķu ligzdošanas 
sekmju monitoringa metodikas pilnveidošana un saimnieciskās darbības ietekmes uz ligzdošanas 
sekmēm novērtējums” 2007. gadā jāveic šādi darbi 
 
Nr. Darbs          Termiņš 
1 monitoringā apsekojamās ligzdas VD, Z, ZL mežsaimniecībās, aktualizēti apsekojamo  

objektu saraksti AV, RV, DK un DL mežsaimniecībās   1.03. 

Informācija par visu zināmo melno stārķa ligzdu atrašanās vietām (digitālie dati) un 
aktualizēti apsekojamo ligzdu saraksti iesniegti pasūtītājam  25.03. 

2 Apmācību semināri par melnā stārķa ligzdošanas sekmju monitoringu  
meža iecirkņu darbiniekiem un vides speciālistiem piecās mežsaimniecībās –  
ZK, VD, Z, ZL, DL       02.05.–11.05 

Pēc saskaņošanas ar mežsaimniecībām apmācību semināri notika 8. maijā ZK: 
apmeklēta ligzda Raķupes iec. 242.kv. (viena no pērn neskaidrajām ligzdām, peļu 
klijāns) un Zilokalnu iec. 215. (melnais stārķis, apdzīvota); 9. maijā Z: apmeklēta ligzda 
Īles iec. 414.kv. (neapdzīvota) un Tērvetes iec. 61.kv. (apdzīvota); 15. maijā DL: 
Nīcgales iecirknī, apmeklētas ligzdas 105.kv. (mazais ērglis, šobrīd neapdzīvota) un 
198.kv., (peļu klijāns, nesen nokritusi); 16. maijā ZL: Lubānas iecirknī, apmeklētas 
ligzdas 249.kv. (apdzīvota) un 234.kv. (neapdzīvota) un 17. maijā VD: Bauskas iecirknī, 
193.kv. (apdzīvota) un 167.kv. (Ligzda nav atrasta, atrasta peļu klijāna un kraukļa 
ligzda). Vidusdaugavas mežsaimniecībā sniegta arī prezentācija par monitoringa 
veikšanas principiem un ar to saistītajām varbūtējām problēmām.   

3 Reģistrēto monitoringa novērojumu datu iesniegšana Izpildītājam 08.06. 

Iecirkņu vadītāju veikto ligzdu pārbaužu rezultāti saņemti no DL mežsaimniecības 25. 
maijā, no VD mežsaimniecības — 1. jūnijā, no Z, ZK, DK, ZL mežsaimniecības — 7. 
jūnijā, no AV mežsaimniecības — 8. jūnijā un no RV mežsaimniecības — 12. jūnijā.  

4 Monitoringa veicēju apsekoto ligzdu kontrolpārbaudes PASŪTĪTĀJA  
reģistrēto novērojumu audits (ligzdu kontrolpārbaudes) 5 mežsaimniecībās  
(ZK, VD, Z, ZL, DL)        31.07. 

Ņemot vērā ligzdu nevienmērīgo izvietojumu Latvijā un to dažādo skaitu dažādās 
mežsaimniecībās pārbaudīts atšķirīgs ligzdu skaits — ZK mežsaimniecībā 
kontrolpārbaude veikta 15 ligzdām (melno stārķu un tādām ligzdām, kas uzdotas kā 
melno stārķu ligzdas mežsaimniecību iesniegtajos materiālos, tajā skaitā vienai klijāna 
ligzdai), VD — 14, Z — 18, ZL — 9, bet DL — 14 ligzdām (visas tikai stārķa ligzdas). 



Bez tam pārbaudīta 21 ligzda DK mežsaimniecībā (tajā skaitā viena mazā ērgļa ligzda) 
un vēl četras jaunas ligzdas, kas iecirkņu vadītājiem nebija zināmas, 8 ligzdas AV un 3 
RV mežsaimniecībā, pavisam kopā 102 iecirkņu vadītājiem zināmas un 4 jaunas ligzdas. 
Pilns visās mežsaimniecībās pārbaudīto ligzdu saraksts ar pārbaudes datumiem un 
pārbaudes rezultātu vērtējumu pievienots pielikumā. 

Vairums ligzdu apsekots laikā no 26. jūnija līdz 4. augustam, dažas ligzdas 
pārbaudītas ātrāk — attiecīgi 6. aprīlī (sen pamesta), 6. maijā (pavasarī apmeklēta) un 
18. jūnijā (apdzīvota). Pārbaudes gandrīz visos gadījumos veiktas vai nu piekāpjot tieši 
pie ligzdas, vai blakus kokā (J. Ķuze, H. Hofmanis, V. Pranks). 

5 Līdz šim nepārbaudīto melnā stārķa ligzdu apsekošana (mazāk nekā 100  
objektu) un aktualizētās informācijas izvērtēšana par visām vēsturiski  
zināmajām melno stārķu ligzdām 8 mežsaimniecību teritorijā  27.08. 

Papildus iepriekš pārbaudītajām 85 varbūtējām stārķa ligzdām (sk. 2006. gada 
atskaiti) 2007. gadā līdz 10. decembrim pārbaudītas vēl 69 līdz šim neapsekotas melno 
stārķu ligzdas gan LVM mežos, gan citās teritorijās. (04.09. iesniegtajā starpatskaitē 
norādītais skaits 70 ir kļūda, kas radusies, no kopējā sezonā apsekoto ligzdu skaita 
aizmirstot atņemt tos objektus, kuri sezonas gaitā apsekoti vairāk nekā vienu reizi). No 
tām 11 ligzdas bija citu speciālistu atrastas ligzdas, kuru sugas piederība neizraisa 
šaubas. Šīm ligzdām tika precizēta atrašanās vieta. Pārējās 58 ligzdas, kuras to atradēji 
uzskatīja par melnā stārķa ligzdām (55) vai „aizdomīgām, lielām ligzdām” (3), sadalās 
šādi — 23 bija stārķu ligzdas, bet pārējās dažādi plēsīgie putni kā peļu klijāns (12), vistu 
vanags (4), mazais ērglis (9), krauklis (1), vai arī ligzdas piederība nebija nosakāma, vai 
ligzdas nebija vairs atrodamas vispār (9), iespējams vismaz daļā gadījumu, neprecīzu 
adrešu dēļ. Ligzdām, kuru atrašanās tika uzrādīta pēc kartēm, pārbaudīta arī atrašanās 
vietas precizitāte. Vidējā atrašanās vietas kļūda ir 60 m (2–196m, n = 35). 

Joprojām ir palikušas vairākas (vismaz trīs), pēc sākotnējās informācijas, ļoti ticamas 
stārķa ligzdas, kuras vēl nav pārbaudītas dažādu iemeslu dēļ. Vienā gadījumā iecerēto 
pārbaudi izjauca ļoti nepiemēroti laika apstākļi, bet divos citos pagaidām nav izdevies 
saskaņot pārbaudes laiku ar ligzdas atradēju, kas ligzdu varētu parādīt (viena no šīm 
ligzdām jau ir meklēta, bet nesekmīgi).  

 Pārskats par visu zināmo melnā stārķa ligzdu aizsardzības statusu (mikroliegumu 
esamība) digitālā veidā iesniegts PASŪTĪTĀJAM 25. martā. Nevienai no ligzdām, kas 
LVM mežos atrastas no jauna, mikroliegumi pagaidām nav izveidoti, taču ir panākta 
vienošanās ar VMD par visu līdz šim melnajam stārķim neizveidoto mikroliegumu (gan 
sen zināmajām, gan no jauna atrastajām ligzdām) paātrinātu noformēšanu, izmantojot 
arī VMD resursus pēc 2008. gada 1. janvāra. 

6 Reģistrēto monitoringa novērojumu datu iesniegšana Izpildītājam 31.08. 

Ligzdu otro pārbaužu rezultāti (anketas) saņemtas no DL mežsaimniecības 21.08. (pa 
pastu), no pārējām mežsaimniecībām 28.09. (LVM birojā). Atsevišķas anketas no 
Zemgales mežsaimniecības saņemtas pēc rezultātu izvērtēšanas semināra 7.11. 

7 Apmācību semināri monitoringa veicējiem     30.10. 

Pēc saskaņošanas ar mežsaimniecībām rezultātu izvērtēšanas (un datu precizēšanas) 
semināri notika Dienvidlatgales un Vidusdaugavas mežsaimniecībai — Līvānos 5.11., 
Ziemeļkurzemes un Dienvidkurzemes mežsaimniecībai Aizputē 6.11., Zemgales 
mežsaimniecībai — Jelgavā 7.11. un Ziemeļlatgales mežsaimniecībai — Rēzeknē 9.11. 
Pēc konsultācijām ar iecirkņu vadītājiem par neskaidrajiem datiem un to precizēšanas, 
pārbaužu rezultātu vērtējums dots tabulā pielikumā par katru pārbaudīto ligzdu. 



8 Pārskats par projekta gaitā kopā pārbaudīto „melnā stārķa” ligzdu piederību 

Projekta laikā kopā līdz šim pārbaudīta 142 droši nenoteiktu ligzdu piederība, kas 
vairums uzdotas par melno stārķi. Patiesībā melno stārķu ligzdas ir tikai nedaudz vairāk 
par pusi no šīm ligzdām (51%; sk. diagrammu). Pārējās vai nu ir dažādu plēsējputnu 
ligzdas, vai nav atrodamas vispār. Tiesa, nevar izslēgt to, ka atsevišķos gadījumos laikā 
starp ligzdas atrašanu un pārbaudi ir notikusi ligzdas saimnieku nomaiņa (piemēram, 
melnais stārķis – mazais ērglis, vai melnais stārķis – klijāns), jo tādi gadījumi ir zināmi. 

Pārbaudīto "melnā stārķa" ligzdu piederība
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9 Pārskata iesniegšana Pasūtītājam     17.12. 
 

 
M. Strazds 
 
Rīgā, 2006. gada 11. decembrī 
 
Pielikumā: 
2007. gada ligzdu pārbaužu rezultāti



Pielikums 
Melno stārķu ligzdu pārbaužu rezultāti 2007. gadā  
 
Ar pelēku fonu iekrāsotas tās ligzdas, kuru vērtējums ir kļūdains. Iespējamais kļūdas iemesls minēts kolonnā „Kļūdu cēloņi  un piezīmes”, taču tas vairumā gadījumu ir tikai 
vērtētāja viedoklis par ticamāko kļūdas iemeslu. faktiskie iemesli var būt arī citi, šeit neminēti, vai, vairāku faktoru kombinācija, piemēram, pirmajā pārbaudē pavirši novērtēta 
situācija un tādēļ nav veikta atkārtota kontrole, vai nepareizi novērtēts redzētais (perējošs putns) un „pazudušie” mazuļi „nav meklēti” (izpostītas ligzdas gadījumā, kādu 2007. 
gadā bija daudz). Ar gaiši zaļu iekrāsotas tās ligzdas, par kurām atkārtotās pārbaudes deva būtiski jaunu informāciju („kļūdains audits”). Šajos gadījumos izcelts būtiskās 
pārbaudes datums. 
 
Tabulā lietoti šādi vērtējumi un saīsinājumi: „Pamesta” — ligzda ir savā vietā, taču stārķis to vispār neapmeklē, tā var būt labā stāvoklī un apaugusi ar dažādiem lakstaugiem 
(nātrēm, kazrozēm, avenājiem, vārpatu u.tml.), ja pamesta nesen, vai arī sapļekusi, dažādā izjukšanas vai sadalīšanās stadijā. „Pavasarī apmeklēta” — ligzda attiecīgajā 
sezonā nav pavasarī remontēta un netiek izmatota, taču putni pie tās pavasarī īslaicīgi ir uzturējušies, par ko liecina mēsli zem ligzdas (liecība, ka netālā apkārtnē kaut kur var 
būt uzbūvēta jauna ligzda); „Neproduktīva” —  ligzda attiecīgajā sezonā pavasarī ir remontēta (krāmēti jauni zari, svaigs sūnu izklājums) un tiek izmatota sezonas laikā 
vismaz kā naktsguļas vieta; par to liecina zem ligzdas atrodami mēsli un putnu spalvas gandrīz visā sezonas garumā (vismaz līdz vasaras vidum);  šajā kategorijā ietilpst arī tās 
ligzdas, kurās dzīvo tikai viens putns. Ticami, ka daļa no šajā kategorijā iekļautajām ligzdām faktiski ir nesekmīgi ligzdojošu putnu ligzdas, tikai informācijas trūkums par to, 
vai ligzdā ir bijušas olas, neļauj to spriest; „Nesekmīga” — ligzdā ir bijušas vismaz iedētas olas, bet kaut kādu iemeslu dēļ tās gājušas bojā. Arī daļu no šīm ligzdām var būt 
izpostījuši dažādi plēsēji (krauklis?, cauna?), taču tādēļ, ka agrīnie postījumi parasti neizraisa ligzdas pamešanu vai maiņu, nav mēģināts šo faktoru izdalīt atsevišķi. šajā 
kategorijā ieskaitīti arī gadījumi, kad sezonas laikā pati ligzda iet bojā dabisku iemeslu dēļ (piemēram, nokrīt ar visiem mazuļiem vai olām, lūstot ligzdas atbalsta zaram). 
„Postīta” — ligzdā bijuši mazuļi, bet tie ir izēsti (visbiežāk cauna, atsevišķos gadījumos, iespējams jūras ērglis vai citi plēsēji). Postījums mazuļu laikā izdalīts atsevišķā 
kategorijā tādēļ, ka tas parasti izraisa ligzdas pamešanu un pārcelšanos uz citu vietu sekojošajā sezonā. „Sekmīga” (iekavās mazuļu skaits) — ligzdā sekmīgi izaudzināti (X) 
mazuļi. „Sekmes nezināmas” — šajā kategorijā iekļautas divu veidu ligzdas: tādas, kas pirmajā pārbaudē pavasarī atzītas par aizņemtām, bet par kuru tālāko likteni nav ziņu 
vai tādas, kas ir sekmīgi izvestas, taču nav zināms ligzdu atstājušo mazuļu skaits (pārbaudītas pārāk vēlu). „Nokritusi” — ligzda gājusi bojā, lūstot atbalsta zaram vai kokam 
pirms ligzdošanas sezonas (vai sen), konkrētajā gadā attiecīgajā vietā nekāda darbība nav notikusi. 
 
Ligzdas adrese Pirmā 

pārbaude 
MS Kontrole MS 

vasaras 
pārbaude 

MS vērtējums Faktiski Kļūdu cēloņi un piezīmes 

823801 Sāmaņu purvs (Mālupes iec. 345) 05.Jūn.07    AV 11.Jūl.07 nav pamesta pamesta 823802 iepriekšējā ligzda 
823802 Klijāna ligzda (Mālupes iec. 352) 05.Jūn.07 AV 11.Jūl.07 nav pamesta neproduktīva trūkst atkārtotas pārbaudes 
833901 Svilte (Mālupes iec. 122) 05.Jūn.07 AV 11.Jūl.07 01.Aug.07 sekmes nezin. postīta faktiem neatbilstošs vērtējums: redzot 

mazuļus ligzdā pirmajā pārbaudē un to 
atliekas zemē otrajā, tomēr uzskatīta par 
sekmīgu 

644183 Branti (Silvas iec. 109) 10.Jūn.07   AV 18.Jūl.07 nav lūzis koks koks ir, ligzda 
kritusi ziemā 

rezultātā vērtējums ir „pareizs”, kaut 
iespējams, ka īstais koks nav atrasts 

703901 Stārķa ligzda (Sikšņu iec. 433) 01.Jūn.07 AV 18.Jūl.07 nav pamesta neproduktīva trūkst atkārtotas pārbaudes 
804401 Avotu mežs (Ziemeru iec. 152) 06.Jūn.07     AV 18.Jūl.07 01.Aug.07 neproduktīva neproduktīva šogad atjaunota, iepriekš pamesta ligzda 



763303 Tīro purvs (Jaungulbenes iec. 105) 04.Jūn.07 AV 20.Jūl.07 01.Aug.07 neproduktīva sekmes nezin. pavirša ligzdas apskate; pārbaudes brīdī 
ligzdā bija 2 mazuļi, taču tik mazi, ka nav 
pamata bez atkārtotiem datiem ligzdu 
uzskatīt par sekmīgu 

011803 Jēčupe (Nīcas iec. 158) 24.Apr.07 DK 05.Jūl.07 27.Jūn.07 sekmīga (1+) sekmīga (3) trūkst atkārtotas (pēdējās) kontroles jūlijā, 
jo pēdējā pārbaudē (jūnijā) mazuļi vēl 
bija par mazu, lai būtu redzami no zemes 

041904 Spārmuiža (Grobiņas iec. 482) 19.Apr.07 DK 05.Jūl.07    23.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva  
032502 Aisteres mežs (Grobiņas iec. 4) 19.Apr.07 DK 05.Jūl.07     23.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva
032905 Gagarina d. (Akmensraga iec. 218) 11.Apr.07 DK 05.Jūl.07 15.Mai.07 pavasarī 

apmeklēta 
pavasarī 
apmeklēta 

pārbaudē atzīta par pamestu; pavasara 
apmeklējuma pēdas jūlijā vairs nav 
konstatējamas 

043002 Orgsaļiena (Apriķu iec. 56) 21.Apr.07 DK 06.Jūl.07  06.Jūl.07 sekmīga (3) sekmīga (3) jaunatrasta ligzda, pārbaude veikta kopā 
ar iecirkņa vadītāju 

043202 Labrags (Akmensraga iec. 39) 11.Apr.07 DK 06.Jūl.07 16.Jūl.07 neproduktīva postīta pavirša ligzdas apskate pēdējā kontrolē, 
nav pamanītas mazuļu atliekas zem 
ligzdas 

163407 Rodavciems (Rendas iec. 400) 12.Apr.07 DK 07.Jūl.07 nav sekmes nezin. pavasarī 
apmeklēta 

trūkst atkārtotas kontroles 

092701 Trulis (Sērmītes mežs) 19.Apr.07 DK 08.Jūl.07 06.Jūl.07 neproduktīva pavasarī 
apmeklēta 

faktiem neatbilstošs novērtējums: 
pavasarī zem ligzdas konstatēti mēsli un 
atzīts, ka „ligzda remontēta”, taču faktiski 
ligzdā kopš pērnā gada nekas nav darīts 

102804 Dambju dīķis (Raņķu iec. 132) 20.Mai.07 DK 08.Jūl.07   03.Aug.07 neproduktīva neproduktīva šogad no jauna būvēta ligzda 
163403 Īvandes (Rendas iec. 518) 23.Mai.07 DK 08.Jūl.07   01.Aug.07 nesekmīga nesekmīga ligzda brukusi sezonas laikā un pēc tam 

uzbūvēta no jauna; mazuļi nav bijuši 
173401 Jaunezera mežs (Rendas iec. 525) 08.Apr.07 DK 08.Jūl.07 nav neproduktīva nesekmīga pavirša ligzdas apskate: lai gan pavasarī 

ligzda apskatīta 4 reizes, nav pamanītas 
olu čaumalas zem tās (vai arī nesekmīgais 
dējums bijis vēls) 

142203 Ratenieku mežs (Pampāļu iec. 237) 08.Mai.07 DK 13.Jūl.07    18.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva  
212503 Smukupīte (Remtes iec. 369) 15.Mai.07 DK 24.Jūl.07 nav pamesta pamesta  
173102 Kalvas purvs (Dūrupes iec. 31) 10.Mai.07 DK 25.Jūl.07  nav pamesta pavasarī 

apmeklēta? 
lai gan ligzdā pavasarī redzēti abi vecie 
putni (alternatīvs ziņu avots), pārbaudes 
rezultāti par to neliecina, taču pavasara 
apmeklējuma pēdas varētu vairs nebūt 
redzamas; tā kā iespējams, ka runa ir par 
citu, nezināmu ligzdu, vērtējums atzīts 
par pareizu 



152801 Dzeņu mežs (Dūrupes iec. 216) 10.Mai.07 DK 25.Jūl.07 27.Jūl.07 sekmes nezin. neproduktīva faktiem neatbilstošs novērtējums — par 
jauno putnu uzskatīts ligzdas tuvumā 
novērots pieaugušais putns 

172102 Grīvaišu mežs (Zvārdes iec. 259) 07.Mai.07 DK 25.Jūl.07    16.Jūl.07 nesekmīga nesekmīga ligzda sezonas laikā nobrukusi un mazuļi 
gājuši bojā; pēc tam atjaunota vecajā 
vietā 

082252 Puķukalni (Krīvukalna iec. 103) 22.Apr.07 DK 26.Jūl.07  nav „ligzdas nav” nokritusi vecajā vietā ligzda nav atjaunota 
092315 Tīreļu dīķis (Krīvukalna iec. 88) 21.Apr.07 DK 26.Jūl.07  nav pamesta pamesta  
112002 Kazbaru mežs (Krīvukalna iec. 250) 21.Apr.07 DK 26.Jūl.07 nav pamesta sekmīga (2) trūkst atkārtotas kontroles (iespējams, 

paviršas pirmās apskates dēļ) 
081902 Dāmas mežs (Krīvukalna iec. 417) 21.Apr.07 DK 26.Jūl.07 nav pamesta pavasarī 

apmeklēta 
trūkst atkārtotas kontroles; ligzda nav 
remontēta, taču tiek apmeklēta arī 
sezonas laikā 

711004 Poguļankas ceļš (Sventes iec. 38) 18.Mai.07 DL 01.Jūl.07   nav pamesta pamesta  
700604 Ilgas mežs (Sventes iec. 184) 18.Mai.07 DL 01.Jūl.07 nav pamesta neproduktīva pavirša ligzdas apskate: pērnā ligzda 

nokritusi un tagadējā uzbūvēta šajā 
sezonā no jauna, mazuļi nav bijuši 

750601 Kumbuļu mežs (Silenes iec. 10) 14.Mai.07 DL 02.Jūl.07 19.Jūl.07 sekmīga (3) sekmīga (4) „pavirša” apskate, pareizāk sakot, mazuļu 
skaitu šajā ligzdā no zemes noteikt ir ļoti 
grūti; principā nevar izslēgt iespēju, ka 
jūlijā laikā viens mazulis gājis bojā, bet tā 
kā nav ne dokumentu, kas to apstiprinātu 
ne foto par pēdējo novērojumu, pieņemts, 
ka 4. mazulis ir dzīvs, bet nav redzēts 

691451 Majaks (Dvietes iec. 4) 03.Mai.07 DL 02.Jūl.07  29.Jūn.07 sekmīga (1) sekmīga (1)  
631702 Krustceles (Viesītes iec. 366) 14.Mai.07 DL 02.Jūl.07 04.Jūl.07 neproduktīva sekmīga (3) pavirša ligzdas apskate pēdējā pārbaudē; 

mazuļi tās laikā noteikti bija ligzdā un ir 
sekmīgi izvesti, jo divi no viņiem vēlāk 
redzēti attiecīgi Lietuvā un Izraēlā 

651202 Baltmuižas purvs (Dvietes iec. 134) 07.Mai.07 DL 02.Jūl.07 26.Jūn.07 nesekmīga nesekmīga pārbaudē novērtēta kā neproduktīva, jo 
nav atrastas nekādas ligzdošanas pazīmes 
(olu čaumalas, kas atrastas zem ligzdas 
pirmajā pārbaudē maijā bija pazudušas) 

661902 Kaukšņu purvs (Ābeļu iec. 160) 10.Mai.07 DL 03.Jūl.07    10.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva ligzda sezonas laikā kritusi un atjaunota 
vecajā vietā  

661901 Vārzgunes ez. (Ābeļu iec. 103) 10.Mai.07 DL 03.Jūl.07  10.Jūl.07 sekmīga (3) sekmīga (3)  
591901 Kuilis (Viesītes iec. 178) 14.Mai.07 DL 03.Jūl.07     05.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva
760402 Riču ez. (Silenes iec. 86) 14.Mai.07 DL 01.Jūl.07 19.Jūl.07 postīta postīta pārbaudē novērtēta kā sekmīga (4 

mazuļi); vēlāk izpostījis, visticamāk jūras 



ērglis, lai gan tam pierādījumu nav 
651503 Dominieki (Aknīstes iec. 37) 21.Mai.07 DL 01.Aug.07 20.Jūn.07 pamesta neproduktīva faktiem neatbilstošs novērtējums: lai gan 

pirmajā pārbaudē redzēts pieaugušais 
putns, atzīta par pamestu; ticami, ka 
dzīvoja tikai viens putns (redzēts ligzdas 
tuvumā arī 1. augustā), tāpēc neligzdoja 

690803 Raudines mežs (Dvietes iec. 217) 07.Mai.07 DL 02.Aug.07 07.Aug.07 sekmīga (1) sekmīga (1) sākotnēji IV novērtēta kā ligzda ar 
nezināmām sekmēm (iepriekš tā iekļauta 
kļūdaino vērtējumu skaitā, jo kartītē 
informācijas par pēdējo apmeklējumu 
nebija); tā kā ligzdošana šajā ligzdā bija 
ļoti novēlota, pēc īpaša lūguma IV to 
augustā pārbaudīja papildus, apstiprinot 
sekmīgu ligzdošanu 

742101 Kurčinu ozols (Krustpils iec. 249) 28.Mai.07 DL 04.Aug.07 nav pamesta pamesta  
672503 Sīmāts (Krustpils 45) 24.Mai.07 DL 04.Aug.07 nav nesekmīga   nesekmīga
505203 Zariņi (Salacgrīvas iec. 214) 27.Mai.07 RV 17.Jūl.07 nav sekmes nezin. sekmīga (2) trūkst atkārtotas kontroles 
495402 Mērnieku d. (Salacgrīvas iec. 64) nav RV 17.Jūl.07 nav nav pavasarī 

apmeklēta 
lai gan ligzda bija pārbaudāmo objektu 
sarakstā, IV to nav skatījis 

645202 Acupīte (Rūjienas iec. 257) 31.Mai.07 RV 18.Jūl.07 nav sekmes nezin. nesekmīga trūkst atkārtotas kontroles; ligzda ar olām 
sezonas laikā nobrukusi un atjaunota 

491803 Straumēnu mežs (Bauskas iec. 193) 17.Mai.07 VD 30.Jūn.07 nav 
zināms

sekmes nezin. sekmīga (2) nepilnīga kartīte (trūkst otrās pārbaudes 
datuma) un tajā sniegtie vērtējumi 
pretrunīgi — „pamesta” un „sekmīga” 
vienlaikus; iespējamais iemesls kļūdai 
varētu būt pavirša ligzdas apskate 

482006 Bērziņu m. (Skaistkalnes iec. 420) 18.Mai.07 VD 30.Jūn.07    13.Jūl.07 nesekmīga nesekmīga  
512102 Surģenes (Skaistkalnes iec. 321) 18.Mai.07 VD 30.Jūn.07    13.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva šajā gadījumā visticamākais iemesls ir 

ligzdas tiešā tuvumā notiekošā ceļa 
rekonstrukcija 

532304 Svētupe (Skaistkalnes iec. 240) 22.Mai.07 VD 30.Jūn.07  13.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (2)  
571907 Mazzalves p. (Zalves iec. 112) 24.Mai.07 VD 03.Jūl.07     24.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva
571802 Susējas karjers (Zalves iec. 141) 24.Mai.07 VD 03.Jūl.07     26.Jūl.07 nesekmīga nesekmīga
532205 Seržu tīrelis (Ērberģes iec. 33) 23.Mai.07 VD 04.Jūl.07     10.Jūl.07 postīta postīta
512405 Rutku ozols (Birzgales 357) 18.Mai.07 VD 16.Jūl.07     13.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva
462301 Dreimaņu purvs (Bauskas iec. 64) nav 

zināms
VD  16.Jūl.07 nav nav atrasta nokritusi pēc caunas postījuma 2000. gadā kokā vēl 

palikušās ligzdas atliekas laika gaitā ir 
nobrukušas un nav atjaunotas 



442201 Dundagas (Bauskas iec. 25) nav 
zināms

VD 16.Jūl.07  pamesta neproduktīva kartīte bez datuma un paraksta; vērtējums 
„šogad stārķis nav dzīvojis”; faktiski 
ligzda apmeklēta arī vēl vasaras otrajā 
pusē, par ko liecina mēsli uz nātru lapām 

372001 Pilsrundāle (Bauskas iec. 331)  31.Mai.07 VD 16.Jūl.07 nav
zināms

 pavasarī 
apmeklēta 

pavasarī 
apmeklēta 

nav otrā apmeklējuma datuma; faktiski 
stārķis ligzdu apmeklējis visas sezonas 
laikā, par ko liecina intensīvais 
mēslojums, taču tā kā ligzda pavasarī nav 
labota un izklāta un tā aizaugusi ar 
nātrēm, vērtējums atzīts par pareizu; 
iespējams, ka dzīvo viens putns 

372601 Ķīves purvs (Vecumnieku iec. 32) nav VD 01.Aug.07 nav nav pamesta  
561901 Zalves ozols (Zalves iec. 82) 27.Mai.07 VD 01.Aug.07 15.Jūl.07 pavasarī 

apmeklēta 
pavasarī 
apmeklēta 

pavasarī zem ligzdas konstatētie mēsli 
pārbaudes laikā vairs nebija atrodami; 
ticami, ka putns pārcēlies uz citu ligzdu, 
kuru šogad atjaunojis, bet vēl pavasarī 
apmeklējis veco ligzdas vietu 

622701 Briežāres (Kokneses iec. 291) 22.Mai.07 VD 04.Aug.07 13.Jūl.07 sekmes nezin. sekmīga (2) pavirša ligzdas apskate: 13.jūlijā atzīmēts, 
ka zem ligzdas ir mēsli, bet jaunie putni 
nav redzami; tie šajā laikā noteikti bija 
ligzdā, jo vēl 4. augustā uzturējās tajā 

242001 Mazēnu mežs (Benkavas 203) 07.Mai.07 Z 09.Mai.07 nav pamesta pamesta  
292952 Apšupe (Līvbērzes iec. 48) 21.Mai.07 Z 18.Jūn.07 29.Jūn.07 sekmīga (2) sekmīga (4) trūkst atkārtotas kontroles. Pēdējā veikta 

par ātru, lai droši varētu konstatēt izvesto 
mazuļu skaitu, ja tas atšķiras no ligzdā 
konstatēto mazuļu skaita (un/vai no 
zemes varētu redzēt, cik ligzdā mazuļu 
ir). Teorētiski iespējams, ka kāds no 4 
mazuļiem ir gājis bojā, taču tā kā tam nav 
nekādu dokumentālu apstiprinājumu, 
kontroles dati uzskatīti par pareizākiem. 

372503 Silmaču mežs (Garozas iec. 186) 18.Mai.07 Z 26.Jūn.07 15.Jūn.07 „nokritusi” sekmīga (4) rupjā kļūda. Iespējams, ka neatrasta 
ligzda nosaukta par nokritušu 
(interpretācijas uzdošana par faktu), taču 
tādā gadījumā maz ticams ir atkārtotās 
„pārbaudes” datums. Ticamāka ir versija, 
ka ligzda pēc tās pēdējās nokrišanas 2003. 
gada rudenī vairs nav apmeklēta, 
pieņemot, ka tā nav atjaunota. 



261901 Stērķu mežs (Tērvetes iec. 124) 07.Mai.07 Z 27.Jūn.07  06.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (2)  
262108 Kārklumuižas m. (Tērvetes iec. 88) 07.Mai.07 Z 27.Jūn.07 06.Jūl.07 sekmīga (2+) sekmīga (3) objektīvā kļūda, ligzdas novietojuma dēļ. 

Pierakstos traktējums pareizs (vismaz 
divi), bet rezultāts jāpieskaita kļūdām 
(traktēts kā „pavirša” apskate) tādēļ, ka 
mazuļu skaits ietekmē statistiku.  

252102 Zape (Tērvetes iec. 61) 06.Mai.07 Z 27.Jūn.07 06.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (3) „pavirša” apskate; ticami, ka trešais 
mazulis gulēja ligzdā. Teorētiski 
iespējams, ka viņš ir gājis bojā, taču tā kā 
tam nav nekādu dokumentālu 
apstiprinājumu, kontroles dati uzskatīti 
par pareizākiem. 

252702 Bērzupe (Dobeles iec. 135) 08.Mai.07 Z 27.Jūn.07 13.Jūl.07 sekmes nezin. neproduktīva pavirša apskate: pēdējā pārbaudē ligzdā 
redzēti divi putni, nenosakot vai tie ir 
jaunie, vai vecie. 

203502 Šķērsciems (Kandavas iec. 52) nav 
zināms

Z     28.Jūn.07 02.Jūl.07 nesekmīga nesekmīga trūkst pirmā apmeklējuma datuma 

223402 Kandava (Kandavas iec. 93) nav 
zināms

Z 28.Jūn.07 02.Jūl.07 pamesta pavasarī 
apmeklēta 

faktiem neatbilstošs vērtējums: lai gan 
pavasarī ligzda apmeklēta, atzīta par 
pamestu; faktiski ligzda apmeklēta arī 
vēlāk sezonas laikā, par ko liecina spalvas 
un mēsli zem ligzdas, bet nav remontēta, 
tādēļ traktēta šādi. Iespējams, ka ligzdu 
aizņēmis jauns pāris, jo pirms tam ligzda 
ilgi bija pamesta. 

242403 Ružupes leja (Īles iec. 120) nav Z 04.Jūl.07  26.Jūn.07 sekmīga (2) sekmīga (2) ligzda atrasta tikai vasarā 
183202 Dziru mežs (Kandavas 293) nav 

zināms
Z    08.Jūl.07 02.Jūl.07 pamesta pamesta trūkst pirmā apmeklējuma datuma 

202001 Podnieku lieknis (Īles iec. 300) 15.Mai.07 Z 13.Jūl.07 02.Jūl.07 neproduktīva sekmīga (3) trūkst atkārtotas kontroles (vai arī, pavirša 
pēdējā pārbaude); 2.jūlijā mazuļi noteikti 
bija ligzdā, tikai tie vēl nebija tik lieli, lai 
būtu viegli redzami no zemes 

312002 Zāmelis (Svirlaukas iec. 198) 15.Mai.07 Z 16.Jūl.07 16.Jūn.07 sekmes nezin. sekmīga (3) trūkst atkārtotas kontroles, pēdējā 
pārbaude veikta stipri par agru, kad 
mazuļi no zemes vēl nav redzami; 
sākotnēji ligzdā bija 2, trešais pielikts no 
nokritušas ligzdas 4. jūlijā 

272006 Iršu dārzs (Tērvetes iec 143) 08.Mai.07 Z 24.Jūl.07 06.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (4) trūkst atkārtotas kontroles (vai arī, pavirša 
pēdējā pārbaude); 6.jūlijā mazuļi noteikti 



bija ligzdā, tikai tie vēl nebija tik lieli, lai 
būtu viegli redzami no zemes 

261910 Stērķu mežs (Tērvetes iec. 126) 07.Mai.07 Z 24.Jūl.07   22.Jūn.07 pavasarī 
apmeklēta 

pamesta faktiem neatbilstošs vērtējums: pavasarī 
ligzdas tuvumā redzēts putns un 
konstatēta arī tās apmeklētība, bet vēlāk 
atzīta par „pamestu”; nav ieskaitīta 
kļūdainajos vērtējumos tādēļ, ka tiek 
uzskatīta par rezerves ligzdu 

252301 Dārznieki (Dobeles iec. 395) 08.Mai.07 Z 24.Jūl.07 13.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (4) pavirša ligzdas apskate: 13.jūlijā visi 
mazuļi bija ligzdā un tos vajadzēja no 
zemes arī spēt redzēt (24. jūlijā visi bija 
jau labi lidojoši) 

212322 Garā līnija (Īles iec. 186) 26.Mai.07 Z 24.Jūl.07    nav pamesta pamesta rezerves ligzda (sk. 212321)
212321 Garā līnija (Īles iec. 190) 26.Mai.07 Z 24.Jūl.07   nav pamesta pamesta iespējams, ligzda pavasarī ir apmeklēta, 

taču to pārbaudes brīdī vairs nav 
iespējams pateikt 

213206 Zemītes skola (Kandavas iec. 234) nav 
zināms

Z    29.Jūl.07 nav nokritusi nokritusi  

063502 Akmenāji (Ventas iec. 210) 31.Mai.07 ZK 06.Apr.07 nav nokritusi nokritusi faktiski kokā ligzdas atliekas vēl ir, taču 
ligzdas nogabals ir izdastots 

094601 Liepkangars (Ventirbes iec. 55) 27.Apr.07 ZK 06.Mai.07 29.Jūn.07 pavasarī 
apmeklēta 

pavasarī 
apmeklēta 

tuvumā, acīmredzami atrodas cita ligzda, 
jo 1.augustā netālu no ligzdas uz ceļa 
redzēti trīs jaunie putni 

093705 Dižlaucinieki (Zūru iec. 101) 31.Mai.07    ZK 06.Jūl.07 06.Jūl.07 sekmīga (3) sekmīga (3)  
093902 Zūru mežniecība (Zūru iec. 104) 31.Mai.07 ZK 06.Jūl.07 21.Jūl.07 sekmīga (1) sekmīga (1) atkārtotā pārbaude apstiprināja to, ka 

vienīgais dzīvais mazulis sekmīgi 
sasniedzis lidspēju (trīs citi šajā ligzdā 
sezonas laikā gāja bojā). 

163805 Misteru purvs (Vanemas iec. 145) 18.Mai.07 ZK 06.Jūl.07 29.Jūn.07 sekmes nezin. neproduktīva par maz kontroles: ja 29.jūnijā neko nevar 
ligzdā redzēt, tad mazuļu tajā vai nu nav, 
vai tie ir ļoti mazi; jebkurā no gadījumiem 
ligzdu vajadzēja pārbaudīt vēlreiz.  

134511 Jāki (Grīņu iec. 127)  29.Jun.07 ZK 07.Jūl.07 23.Jūn.07 pavasarī 
apmeklēta 

nokritusi pavirša ligzdas apskate: pavasarī par 
„jaunu” iesāktu ligzdu atzītā faktiski ir no 
nokritušās ligzdas kokā palikusi zaru 
čupiņa. Nav nekādu apmeklējuma zīmju. 

184606 Spārnvalks (Zilokalnu iec. 192) 29.Apr.07 ZK 07.Jūl.07 25.Jūn.07 nesekmīga nesekmīga kontroles vērtējumā neproduktīva, jo to, 
ka ligzdā bijušas olas, jūlijā vairs nebija 
iespējams pateikt, bet čaumalu zem 



ligzdas nebija 
184605 Pilsupe (Zilokalnu iec. 215) 10.Mai.07 ZK 07.Jūl.07    26.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva sākotnēji IV ligzdu traktēja kā 

nesekmīgu, tādēļ, ka fakti novērtēti 
nepareizi: ligzdā stāvošs putns nosaukts 
par „perējošu”; labots pēc konsultācijas ar 
novērotāju semināra laikā 

213706 Pūcīši (Vanemas iec. 383) 12.Mai.07 ZK 07.Jūl.07 03.Jūl.07 pavasarī 
apmeklēta 

pamesta pavirša ligzdas apskate: pat ja putns 
pavasarī ligzdu ir apmeklējis (kas ir 
ticami), „ligzda svaigi remontēta” 
vērtējums ir aplams. Ligzda kopš pērnā 
gada nav aiztikta, tajā pat izbrucis 
caurums, ko labi var redzēt no zemes 

183501 Ošstrauts (Abavas iec. 196) 20.Jūn.07     ZK 07.Jūl.07 07.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva šogad no jauna uzbūvēta ligzda, 
pārbaudīta kopā ar IV 

113609 Zlēku dzirnavas (Usmas iec. 223) 31.Mai.07 ZK 28.Jūl.07   nav nokritusi nokritusi  
083901 Bolderi (Zūru iec. 166) 15.Apr.07 ZK 28.Jūl.07     05.Mai.07 neproduktīva neproduktīva
093802 Priekšpiltene (Zūru iec. 208) 31.Mai.07     ZK 28.Jūl.07 nav neproduktīva neproduktīva
083602 Naiži (Ventas iec. 106) 31.Mai.07 ZK 29.Jūl.07 nav pamesta pavasarī 

apmeklēta 
pavirša ligzdas apskate: ligzda patiešām 
aizaugusi ar zāli, taču zem tās arī jūlijā uz 
egļu skujām ir mēsli, tātad putns ligzdu 
apmeklē arī sezonas gaitā 

752702 Lisinas mežs (803. Klānu 255) 22.Mai.07 ZL 11.Jūl.07 28.Jūn.07 neproduktīva nesekmīga pavirša ligzdas apskate: zem ligzdas olu 
čaumalas 

723102 Deguma pļava (Lubānas iec. 249) 11.Mai.07 ZL 11.Jūl.07 06.Aug.07 sekmīga (2) sekmīga (4) „pavirša”, pareizāk sakot, pārāk vēlu 
veikta pēdējā ligzdas apskate, jo šajā laikā 
jaunie putni jau ir lidot spējīgi un ligzdā 
varēja nebūt vispār; savukārt, par agru 
veiktām pārbaudēm šajā ligzdā mazuļus 
nevarētu redzēt, jo ligzda ir ļoti augsta 

874102 Katlešu meži (Liepnas 34) 23.Mai.07 ZL 11.Jūl.07   nav nokritusi nokritusi  
894007 Nokalnes dumbrāji (Žīguru iec. 205) 21.Mai.07 ZL 12.Jūl.07     28.Jūl.07 neproduktīva neproduktīva
873802 Gruzdovas purvs (Žīguru iec. 491) 22.Mai.07 ZL 12.Jūl.07  28.Jūl.07 sekmīga (2) sekmīga (2)  
903801 Robežnieki (Viļakas iec. 254) 24.Mai.07 ZL 19.Jūl.07  03.Aug.07 sekmīga (3) sekmīga (3)  
884002 Skaistie sili (Žīguru iec. 194) 15.Mai.07 ZL 19.Jūl.07    20.Jūn.07 pamesta pamesta
813501 Apaļais sils (Balvu iec. 98) 06.Mai.07 ZL 20.Jūl.07 nav nokritusi   nokritusi
832801 Malnosala (807. Baltinavas iec. 110) 07.Mai.07 ZL 20.Jūl.07 03.Aug.07 pamesta pavasarī 

apmeklēta 
faktiem neatbilstošs vērtējums: kartītē 
rakstīts, ka blakus šai ligzdai ir cita, kurā 
uzturas putns, sugu nenorādot (faktiski  



krauklis), bet ligzda novērtēta kā 
pamesta; taču zem ligzdas uz skujām ir 
mēsli, kas liecina par apmeklējumu. 

872604 Ezerniku mežs (Kārsavas iec. 164) 11.Mai.07 ZL 20.Jūl.07 15.Jūn.07 neproduktīva nesekmīga pavirša ligzdas apskate: 15.06. ...„olas vai 
mazuļi nav konstatēti”, faktiski nokritušās 
ligzdas atliekās ir olu čaumalas 

843501 Ploskīne (Balvu 252) 07.Mai.07 ZL 10.Jūl.07 20.Aug.07 postīta postīta* kontrolē uzskatīta par sekmīgu (2); *tā kā 
20.08. zem ligzdas droši atrastas tikai 
viena putna atliekas, pastāv iespēja, ka 
otrs jaunais putns tomēr ligzdu ir atstājis 
pats; to iespējams uzzināt, tikai piekāpjot 
ligzdai vai nākamajā gadā. 

Pārbaudītās citu sugu ligzdas 
164302 Valpene (Raķupes iec. 242) 08.Mai.07 ZK 08.Mai.07  pamesta pamesta iepriekš par melno stārķi uzskatīta klijāna 

ligzda 
853502 Mūrnieku purvs (Viļakas iec. 823) 18.Jūn.07    ZL 19.Jūl.07  nav atrodama nokritusi pēc izcelsmes stārķa ligzda, kurā pēc tam 

ilgus gadus ligzdoja peļu klijāns, gājusi 
bojā, brūkot atbalsta zaram pirms 
vairākiem gadiem 

102401 Sniķera dīķis (Raņķu iec. 316) 20.Mai.07 DK 26.Jūl.07  pavasarī 
apmeklēta 

neproduktīva IV uzskata, ka ligzdu aizņēmis klijāns, 
spriežot pēc ligzdas struktūras, tās 
stāvokļa pārbaudes brīdī un ligzdas 
tuvumā novērotā putna, ligzda ir mazajam 
ērglim, bet šogad neproduktīva; nekad 
nav bijis melnais stārķis 

243702 Jurģupe (Engures iec. 113) 08.Mai.07 Z 29.Jūl.07    10.Jūn.07 neproduktīva pamesta Pēc IV stārķa atjaunota, bet šogad 
nelietota ligzda; ligzdas stāvoklis un 
saturs neliecina, ka tas jebkad būtu bijis 
melnais stārķis. Ligzdu būvējis 
plēsējputns, visticamāk, vistu vanags un 
tā šogad nav apdzīvota 
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