Pieteikuma anketa
bioloģiski vērtīga zālāja noteikšanai

Ja tiek pieteikti vairāki zālāji, tad katram zālājam jāaizpilda sava anketa.

Īpašnieka / pieteicēja vārds, uzvārds:
Kontakttālrunis, uz kuru eksperts var
zvanīt apsekojuma laikā
Apsekojamā zālāja atrašanās vieta

Īrisa Linlape
29212121

Kadastra Nr.
Lauka bloka Nr.
Zālāja Nr. pieteikumam pievienotajā
kartē

70740050013
63060-28983

Madonas novads, Mārcienas pagasts, „Krustkalni”

(novads, pagasts, saimniecības nosaukums)
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Zālāja atbilstība kritērijiem. Katram kritērijam atbilstošo vērtējmu – JĀ, NĒ vai NEVARU PATEIKT, apvelciet ar aplīti!
(jāizpildās vismaz vienam no zemāk minētajiem kritērijiem)
Kritērijs

1. Zālājs izmantots ekstensīvi kā pļava vai ganība un nav uzarts vismaz 30-40
gadus, tas ir pļauts ar siena novākšanu un/vai ganīts, nav lietoti
minerālmēsli vai slāpekļa deva tajā nepārsniedz 50 kg/ha.
2. Zālāja zelmeni veido liels skaits dažādu savvaļas ziedaugu sugu. Lielāko
daļu no kopējās augu biomasas neveido neviena no uzskaitītajām sugām:
ložņu vārpata, dziedniecības pienene, pļavas timotiņš, parastā kamolzāle,
lielā nātre, podagras gārsa, meža suņburkšķis, daudzgadīgā airene.
3. Visā zālāja platībā bieži sastopamas vismaz piecas dabisko zālāju
indikatorsugas (piemēram, gaiļbiksīte, dzirkstelīte, parastais vizulis, Eiropas

Vērtējums
NĒ

NEVARU
PATEIKT

JĀ

NĒ

NEVARU
PATEIKT

JĀ

NĒ

JĀ

saulpurene, ziepenīte, spradzene, vidējā ceļteka u.c.)

Zālāja apsaimniekošana pēdējo 10 - 30 gadu
laikā (piemēram: 1980. gadu sākumā pāris gadus
aramzeme, tad piecus gadus neapsaimniekots,
kopš 1997. g. pļauts ar zāles savākšanu, nav
mēslots)
Parastais zālāja pļaušanas laiks (piemēram,
jūnija pēdējā nedēļa)

Zālāja ražība - tonnas siena uz hektāru vai
ruļļu skaits uz hektāru

NEVARU
PATEIKT

Sākot ar 2004. gadu regulāri pļauts ar siena savākšanu.
Līdz tam pļauts un vākts neregulāri.

Pēc 10. jūlija
Vidēji 3 ruļļi no ha
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Pieteikumam pievienot :
Lauku bloku karšu vai zemes robežu plāna kopijas (jābūt skaidrām un salasāmām, ar malās norādītajām
ģeogrāfiskajām koordinātēm). Tajā apsekošanai pieteiktos zālājus norādīt, tos apvelkot ar košu krāsu.
Gatavotajām kartēm interneta vietnē karte.lad.gov.lv var nebūt norādītas koordinātes. Plāna kopijā ar bultu
norādīt labāko iespējamo iebraukšanas virzienu.

Datums:____________________
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Paraksts:________________________

Ar šo Jūs piekrītat zālāju apsekošanai un ekspertu apmeklējumam savā pieteiktajā zemes īpašumā

Karte Nr.1

Ceļš Ļaudona - Mārciena

