
 

  

      

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

“SMILTS – GRANTS UN SMILTS 

ATRADNES “PRAVIŅAS” IECIRKNIM 

“RUDEŅI”” 

      

KOPSAVILKUMS 
 

 

 

 

Pasūtītājs:    SCHWENK Latvija 

 

 

 

Izpildītājs:   SIA “Enviroprojekts” 

 

 

 

 

 

 

2019 



2 

 

Saturs 

 

Ievads ................................................................................................................................ 3 

1. Esošās situācijas un Paredzēto darbību raksturojums................................................... 4 

1.1. Darbības vietas, to pašreizējā izmantošana un esošo darbību apraksts ................. 4 

1.2. Paredzēto darbību būtības apraksts un raksturlielumi ........................................... 5 

2. Vides stāvokļa novērtējums Darbības vietā un tās apkārtnē ........................................ 6 

2.1. Paredzēto darbības vietu un tām piegulošo teritoriju ģeoloģiskais un 

inženierģeoloģiskais raksturojums ............................................................................... 7 

2.2. Hidroloģisko apstākļu raksturojums iecirknim un tam pieguļošajā teritorijā ........ 7 

3. Paredzētās darbības iespējamās ietekmes uz vidi ......................................................... 8 

3.2. Ietekme uz gaisa kvalitāti ...................................................................................... 8 

3.3. Paredzēto darbību radītā trokšņa un to ietekmes un būtiskumu novērtējums ....... 9 

3.4. Paredzēto darbību radītā ietekmes uz dabas vērtībām, bioloģisko daudzveidīgi, 

īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem ..................................... 10 

4. Paredzētās darbības sociāli - ekonomiskie aspekti ..................................................... 10 

5. Apkopojums par novērtētajām alternatīvām............................................................... 10 

 

  



3 

 

Ievads 

Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - IVN) objekts ir derīgo izrakteņu – smilts – grants 

un smilts ieguve iecirknī “Rudeņi” (turpmāk – iecirknis “Rudeņi”). Iecirkņa “Rudeņi” 

ierīkošana, izstrāde, kā arī rekultivācija (turpmāk – paredzētā darbība) notiks 12,372 ha 

platībā atradnē “Praviņas” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā “Rudeņi” 

(kadastra Nr. 9046 003 0101) ar kopējo platību 91,64 ha. 

Atbilstoši VVD izsniegtajai “Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pasei” (3. 

pielikums) A kategorijas derīgo izrakteņu materiāls iecirknī “Rudeņi” atrodas gan virs, gan 

zem gruntsūdens līmeņa. Kopējais derīgo izrakteņu krājumu daudzums iecirknī “Rudeņi” ir 

269,87 tūkst. m3, no kuriem smilts – grants kopējais daudzums ir 262,19 tūkst. m3, bet 58,02 

tūkst. m3 ir zem pazemes ūdens līmeņa, savukārt kopējais daudzums smilts materiālam 

teritorijā ir 7,68 tūkst. m3, kas atrodas zem pazemes ūdens līmeņa. Saskaņā ar VVD izdoto 

dokumentu “Derīgo izrakteņu ieguves limits” (2.Pielikums) iecirknī “Rudeņi” derīgo 

izrakteņu ieguves limita apjoms sakrīt ar ģeoloģisko krājumu daudzumu. SCHWENK Latvija 

no 2020. gada līdz 2023.gadam plāno iegūt 210,4 tūkst. m3 derīgos izrakteņus. 

Iecirknis “Rudeņi” atrodas Degoles pagasta austrumos, aptuveni ~2,5 km ziemeļrietumu 

virzienā no Slampes, bet ~7,5 km attālumā dienvidu virzienā no Tukuma. Tuvākā dzīvojamā 

māja ir aptuveni 700 m attālumā. 

Atbilstoši Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023. gada grafiskajai daļai, Degoles 

pagasta funkcionālais zonējums darbības vietas teritorijas atļautā izmantošana ir rūpnieciskās 

apbūves teritorija – funkcionālā zona, kur galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve un 

ūdeņu teritorija. 

Nav paredzams, ka derīgo materiālu ieguve iecirknī “Rudeņi” radīs nozīmīgu kaitējumu 

apkārtnes dabas vērtībām. Derīgo izrakteņu ieguve notiks mākslīgi nepazeminot gruntsūdens 

līmeni, tādējādi netiks ietekmētas tuvējās ūdenstilpes. Galvenā ietekme ir attiecināma uz 

ainavu, tomēr teritorijā “Praviņas” atrodas jau vairāki derīgo izrakteņu karjeri, tādēļ kopumā 

teritorija netiks būtiski mainīta un pārveidota. 

Paredzētās darbības teritorija pieder sešām fiziskām personām, ar kurām ir noslēgts līgums 

par iecirkņa “Rudeņi” izstrādi un darbības rezultātā izstrādāto resursu pirkšanu. 

Paredzētās darbības – smilts un smilts – grants ieguves alternatīvas definētas atbilstoši 

plānotās darbības veidam un specifikai. Izvērtējuma gaitā izvirzītas un aplūkotas sešas 

alternatīvas: 

1. Darbības neuzsākšana; 

2. Darbības realizācijas vieta; 

3. Tehnoloģisko iekārtu alternatīvas materiāla ieguvei (iekrāvēji, ekskavatori, 

pašizgāzēji, drupinātāji, sijātāji/mazgātāji); 

4. Darbu apjoms – ieguve līdz gruntsūdens līmenim (Plānotais – zem gruntsūdens 

līmenim); 

5. Derīgā materiāla transportēšanas maršruts; 

6. Darbības teritorijas samazināšanu (neiekļaujot teritorijas austrumu daļā esošo biotopu 

6410 1,6 ha platībā). 

Katras definētās alternatīvas analīze un izvēlētās alternatīvas pamatojums sniegts ietekmes 

uz vidi novērtējuma ziņojumā. 



4 

 

1. Esošās situācijas un Paredzēto darbību raksturojums 

1.1. Darbības vietas, to pašreizējā izmantošana un esošo darbību apraksts 

Iecirkņa “Rudeņi” ierīkošana, izstrāde, kā arī rekultivācija notiks 12,372 ha platībā 

atradnē “Praviņas” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā īpašumā “Rudeņi” 

(kadastra Nr. 9046 003 0101) ar kopējo platību 91,64 ha. Tuvākās dzīvojamās mājas ir 

“Lejasvanagi”, “Avotiņi” un “Bērzāji”. Vistuvākā viensēta ir “Lejasvanagi” ~700 m 

attālumā uz austrumiem autoceļa V1454 Pičas – Praviņas – Kārtiņi otrā pusē. 

Iecirkņa “Rudeņi” tuvākajā apkārtnē atrodas vairākas citas derīgo izrakteņu ieguves 

vietas, – gan citas atradnes, gan atradnes “Praviņas” iecirkņi, kuros veikta ieguve ar un 

bez derīgā materiāla pēcapstrādes (1. attēls). 

 

 

1. attēls. Minerālmateriālu karjeru izvietojums Praviņu apkārtnē 

 

Teritorijā atrodas vēl viena darbībā esoša SCHWENK Latvija atradne “Jaununguri”, kam 

ir izsniegti tehniskie noteikumi un trīs iecirkņi, kur izstrāde vairs nenotiek un plānots veikt 

rekultivāciju – Grantiņi I, Grantiņi II un Grantiņi III. Turpat atradnē ir arī vēl iecirknis ar 

citu izstrādātāju un īpašnieku, kurā izstrāde vairs nenotiek – “Jauncīruļi”, savukārt 

“Priedēs” un “Amatniekos” izstrāde notiek. SCHWENK Latvija veic derīgā materiāla 

izstrādi ~650 m attālumā uz ziemeļrietumiem no iecirkņa “Rudeņi”, otrpus upei Vašleja 
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atradnē “Nītava”, karjeram ir veikta IVN procedūra, kuras ietvaros Vides pārraudzības 

valsts birojs ir izdevis atzinumu. 

Iecirkņa “Rudeņi” paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts – grants ieguvi 

virs un zem pazemes ūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot. Plānotais derīgā materiāla 

izstrādes apjoms, strādājot no marta līdz decembrim darba dienās darba laikā no 7:00 līdz 

19:00 (8 stundas dienā, atkarībā no sezonas) – līdz 60 000 m3/gadā. 

1.2. Paredzēto darbību būtības apraksts un raksturlielumi 

Iecirkņa “Rudeņi” derīgos izrakteņus veido senā alūvija nogulumi, kas veidojušies 

leduslaikmeta beigās. Praviņu atradne, kurā iekļauts arī iecirknis “Rudeņi”, atrodas 

Degoles pagasta teritorijā A daļā, Vašlejas senlejā, kur senie alūvija nogulumi pārklāj 

erodētu morēnu un veido smilšainu granti ar oļiem1. Iecirknī galvenokārt ir smilts – 

grants materiāls, kura biezums vidēji ir 2,3 m. Aluviālo smilšaino nogulumu (aQ3ltv) 

slāņa biezums visās atradnēs svārstās no 1 līdz 7 m, t.sk. iecirknī “Rudeņi” un atradnē 

“Jaununguri” no 1,7 līdz 5,6 m2. Morēnas nogulumu slāņa biezums tuvākajā dziļurbumā 

ir 4,0 m. Zem morēnas nogulumiem ieguļ augšdevona Ogres svītas smilšakmeņi un 

dolomīti, Katlēšu svītas dolomītmerģeļi. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums: Smilts – 

grants slāņkopas biezums – 1,3 līdz 3,0 m (vidēji 2,3 m). 

 

1.tabula. Derīgo izrakteņu iegulas raksturojums 

Derīgo izrakteņu veids Platība (tūkst. m2) 
Derīgā slāņa biezums (m) 

no līdz vidēji 

Smilts-grants 
123,72 

1,3 3,0 2,3 

smilts 0,0 0,8 0,1 

 

Derīgo izrakteņu segkārtas biezums ir vidēji 0,35 m, to veido augsne. Galvenie derīgo 

izrakteņu kvalitātes rādītāji norādīti 1.tabulā. Smilts – grants materiālā grants frakcijas 

(>5 mm) vidējais saturs – 60,13%. Pēc vidējiem izsvērumiem smilts smalkās frakcijas 

(<0,16 mm) saturs 26,68%, putekļu un māla daļiņu (<0,05 mm) saturs 20,93%. Vidējais 

rupjuma modulis atsiju smiltij – 2,27. 

Iecirkņa “Rudeņi” paredzētās darbības ietvaros plānots veikt smilts, smilts – grants ieguvi 

virs un zem gruntsūdens līmeņa. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu pazemes ūdeņu 

resursus, derīgo izrakteņu ieguvi zem gruntsūdens līmeņa plānots veikt bez ūdens līmeņa 

mākslīga pazemināšana vai citiem melioratīviem pasākumiem. 

Smilts un smilts – grants ieguves vietas ierīkošana, izstrāde, kā arī rekultivācija notiks 

12,372 ha platībā, kopumā iegūstot 210 400 m3 derīgā A kategorijas materiāla. 

Teritorijā derīgo izrakteņu materiāls atrodas gan virs (smilts – grants 262,19 m3 un 

smilts 7,68 m3), gan zem gruntsūdens līmeņa (smilts – grants 58,02 m3 un smilts 

7,68 m3). 

                                                 
1 Tukuma novada teritorijas plānojums 2011-2023. Paskaidrojuma raksts. 1. sējums. 2012, Tukums. 
2 I. Levins. Smilts un smilts – grants atradņu “Jaununguri” un “Rudeņi” izstrādes ietekme uz hidroģeoloģiskiem un 

hidroloģiskiem apstākļiem. 2017. 
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Materiāla izvešana notiks ar standarta koplietošanas satiksmei paredzētām kravas 

automašīnām, izmantojot jau esošos lokālos piebraucamos ceļus. No apstrādes laukuma 

uz valsts vietējās nozīmes autoceļu V1455 un tālāk uz P98 materiālu vedīs klientu 

autotransports. Aktīvais smilts, smilts – grants izstrādes periods paredzēts 10 mēneši 

(apmēram marts – decembris), ne vairāk kā 255 dienas gadā, dienā no 7:00 – 19:00, ar 

pārtraukumu 1 stunda. Karjerā tehnika strādās diennakts gaišajā laikā, līdz ar to kopējais 

darba stundu laiks novembrī, decembrī un martā būs ne vairāk kā 8 stundas, savukārt 

pārējā laika periodā no aprīļa līdz oktobrim – 11 stundas. 

Kopā karjerā darbība gadā noritēs ne vairāk kā 2020 stundas. Tomēr jāuzsver, ka derīgo 

izrakteņu ieguvi būtiski ietekmē pieprasījums pēc materiāla, kā arī dažādi laikapstākļi, 

līdz ar to reālais prognozējamais laiks iecirkņa apgūšanai ir mazāks. 

Derīgo materiālu paredzēts iegūt, izmantojot frontālo iekrāvēju un ekskavatoru. Pēc tam 

iegūtais materiāls ar frontālo iekrāvēju tiek transportēts uz tehnoloģisko laukumu, kur tiks 

šķirots un novietots gatavo materiālu pagaidu krautnēs. Atsijas tiks novietotas pagaidu 

krautnēs, lai vēlāk tās izmantotu karjera rekultivācijā. Sagatavotais materiāls tiks izvests 

caur iebrauktuvi uz autoceļu V1455 Ozolpils – Degole un nogādāts klientiem.  

Iecirkņa sagatavošanai darbības realizācijai tiks izmantots buldozers (CAT D6N), 

līdzīgus darbus var veikt arī frontālais iekrāvējs. Derīgo materiālu plānots iegūt ar 

SCHWENK Latvija īpašumā esošo smago tehniku – 25 t ekskavatora (Volvo EC 290B 

ar 143 kW jaudu) un/vai frontālā iekrāvēja (Volvo L180F ar 224 kW jaudu) palīdzību. Ar 

minētajām tehnikām derīgais materiāls no kāples sienas tiek izrakts un pēc tam ar frontālo 

iekrāvēju transportēts uz pašizgāzējiem. Materiāli tiks transportēti pa piebraucamajiem 

ceļiem. Iegūtais materiāls netiks apstrādāts iecirknī “Rudeņi” uz vietas, bet tiks pārvietots 

uz pārstrādi – esošo drupināšanas un sijāšanas/mazgāšanas līniju, kas atrodas iecirknī 

Grantiņi III. Iegūtais materiāls teritorijā tiks transportēts ar autotransportu Mercedes-

Benz 4150-ak, izmantojot jau esošo pievadceļu. 

Derīgo materiālu gan zem, gan virs gruntsūdens līmeņa iegūs ar ekskavatoru ar apgriezto 

kausu (iespējams iegūt materiāli līdz 2,44 m dziļumam) un/vai frontālo iekrāvēju. 

Gadījumos, kad materiāls ir slapjš vai ļoti mitrs, pēc tā izrakšanas, atūdeņošanai tas tiek 

sabērts pagaidu krautnēs, tā atvieglojot materiāla transportēšanu un uzlabojot materiāla 

īpašības. Pēc tam, kad materiāls ir atūdeņots, tas tiek apstrādāts tāpat kā virs ūdens 

iegūtais materiāls. 

Iegūtais materiāls ar autotransportu Mercedes-Benz 4150-ak tiks pārvietots uz pārstrādi 

– esošo drupināšanas un sijāšanas/mazgāšanas līniju, kas atrodas iecirknī Grantiņi III vai 

arī tieši uz klientu kravas automašīnām Scania 450R, Euro 6, 4x2, vai analogām 

(materiāla izvešana notiks ar standarta koplietošanas satiksmei paredzētām kravas 

automašīnām). 

 

 

2. Vides stāvokļa novērtējums Darbības vietā un tās apkārtnē 
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2.1. Paredzēto darbības vietu un tām piegulošo teritoriju ģeoloģiskais un 

inženierģeoloģiskais raksturojums 

Kopumā Tukuma novadam ir daudzveidīgs reljefs, tam ir četras ģeomorfoloģisko rajonu 

daļas: Ziemeļkursas augstiene, Austrumkursas augstiene, Piejūras zemiene un 

Viduslatvijas zemiene. Šiem rajoniem ir izdalīti atsevišķi dabas apvidi3. 

Novada centrālajā un dienvidu daļā, kur ir objekts, atrodas Spārenes viļņotais līdzenums 

ziemeļaustrumu daļā starp Ziemeļkursas un Austrumkursas augstieni. Atradnes 

“Praviņas” teritorijas virsmas absolūtā atzīme mainās no 110 līdz 120 m vjl. 

Paredzētās darbības teritorijā atrodas Amulas svītas nogulumi (D3aml), ar maksimālo 

biezumu līdz pat 18 m (kopumā Amulas svītas biezums ir no 6 līdz 28 m). Tie ir aleirolīti, 

pelēkie māli, smilšakmeņi, dolomīti un domerīti ar ģipša lēcām un starpkārtām, 

veidojušies Franas laikmeta jūras regresijas laikmetā. Svīta noslēdz Franas stāva 

griezumu Latvijā. Izplatības teritorijas ziemeļu daļā Amulas svīta pārsedz Stipina svītu ar 

izskalojumu, turpretī dienvidu virzienā pāreja starp abām svītām ir pakāpeniska. Iecirkņa 

teritorijā ir aluviālie nogulumi (aQ3ltv), tie ir smilts, grants un oļājs. Tā slāņa biezums 

visās atradnēs un iecirkņos svārstās no 1 līdz 7 m, t.sk. iecirknī “Rudeņi” no 1,7 līdz 5,6 

m4. 

Kopumā iecirkņa “Rudeņi” inženierģeoloģiskā uzbūvē novērotas derīgā materiāla smilts 

– grants un smilts slāņa biezuma izmaiņas un mainīgums. Derīgie izrakteņi ieguļ kā virs, 

tā zem gruntsūdens līmeņa. Plānotās darbības teritorijā reljefs nav līdzens un virskārtu 

veido nogulumi ar labām filtrācijas īpašībām. 

2.2. Hidroloģisko apstākļu raksturojums iecirknim un tam pieguļošajā 

teritorijā 

Derīgo izrakteņu ieguve zem ūdens līmeņa tiks veikta ar ekskavatoru bez ūdens 

atsūknēšanas no karjera vai meliorācijas pasākumiem, neierīkojot jaunus grāvjus un 

nepadziļinot esošos grāvjus, mākslīgai gruntsūdeņu līmeņu pazemināšanai. Līdz ar to ir 

sagaidāma neliela ietekme uz apkārtējās teritorijas hidroloģisko režīmu. 

Izveidojot karjeru un pēc tam ūdenstilpi, tiks mainīta ūdens bilance un samazināsies 

gruntsūdeņu infiltrācijas barošanās. Izveidosies depresijas piltuve teritorijas apkārtnē un 

samazināsies gruntsūdeņu noteces apjomi virszemes ūdenstecēs un ūdensteču 

caurplūdumos. 

Ņemot vērā, ka iecirkņa “Rudeņi” teritorijā nav pētītas nogulumiežu filtrācijas īpašības 

un gruntsūdeņu horizonta ūdensvadāmība, tam tika izmantoti atradnes “Nītavas” derīgā 

materiāla laboratorijas testa rezultāti, kas noteica, ka smilts – grants nogulumu filtrācijas 

koeficienti sablīvētā stāvoklī ir 0,1-3,8 m/d, irdenā stāvoklī 0,3-5,8 m/d. Citu apkārt esošo 

atradņu nogulumi (smilts un smilts – grants) nav viendabīgi pēc daļiņu izmēriem (vidēja 

                                                 
3 Tukuma novada teritorijas plānojums 2011. – 2023.gadam, Tukums, 2012. 
4 I. Levins. Smilts un smilts – grants atradņu “Jaununguri” un “Rudeņi” izstrādes ietekme uz hidroģeoloģiskiem un 

hidroloģiskiem apstākļiem. 2017. 
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aritmētiskā daļiņu diametru attiecība d60/d10 ir 40), neļaujot veikt aprēķinus nogulumu 

filtrācijas koeficientam pēc granulometriskā sastāva. 

3. Paredzētās darbības iespējamās ietekmes uz vidi 

SCHWENK Latvija visas ieguves vietas teritorijā “Praviņas” - atradnes “Jaununguri” un 

“Nītava”, un iecirkni “Rudeņi”, neplāno izmantot vienlaicīgi, proti, derīgo izrakteņu 

ieguve notiks tikai vienā no atradnēm/iecirknī (vai „Nītava”, vai “Jaununguri”, vai 

„Rudeņi”). Atbilstoši minētajam, nesummēsies iecirkņa “Rudeņi” un atradņu “Nītava” un 

“Jaununguri” ietekmes uz vidi, cik tālu tas attiecas uz trokšņa un putekļu piesārņojumu 

un emisijām vidē, ka arī transportu, izvedot derīgo materiālu. Teritorijā nav paredzēts 

veikt jaunu infrastruktūras objektu izbūvi, esošie objekti nodrošina visas nepieciešamās 

prasības un vajadzības. 

3.1. Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze 

Prognozēts, ka pēc iecirkņa “Rudeņi” izstrādes apkārtnē (~150-200 m) notiks 

gruntsūdens līmeņa izmaiņas. Karjera rietumu robežā gruntsūdens līmenis var pacelties 

par 0,1 m, savukārt austrumu robežā – pazemināties par 0,2-0,5 m. Veicot sākotnēji 

paredzēto, uzskatāmi netiks izjauktas meliorācijas sistēmas un neietekmēs tuvējos 

kadastrus, tur esošās lauksaimniecības zemes, dzīvojamās viensētas un tuvējās apkārtnes 

esošos iedzīvotājus. 

3.2. Ietekme uz gaisa kvalitāti 

Lai novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz gaisa kvalitāti veikts piesārņojošo vielu 

gaisā aprēķins un gaisa kvalitātes novērtējums. Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas 

rezultātu analīze un novērtējums ļauj secināt, ka transporta ietekme ir novērota, tomēr 

būtiski nepasliktinās gaisa kvalitāti tuvākajā apkārtnē. Aprēķinos veikts sliktākais 

scenārijs, izmantojot jau esošo fona piesārņojumu, kurā iekļauts esošo karjeru (t.sk., 

“Priedes”, “Amatnieki” u.c.) radītais piesārņojums un potenciālo gaisa piesārņojumu 

vēlreiz ņemot vērā derīgā materiāla ieguves vietu “Priedes” un “Amatnieki”, kā arī 

iecirknī “Rudeņi” un atradnēs “Jaununguri” un “Nītava”. 

Summārā oglekļa oksīda koncentrācija teritorijā, kur vērtē atbilstību gaisa kvalitātes 

normatīviem, nepārsniedz 397,5 µg/m³, kas ir 4,0% no robežvērtības. 

Slāpekļa dioksīda maksimālā koncentrācija gada noteikšanas periodam tika novērota 

iecirkņa teritorijā. Ārpus iecirkņa teritorijas slāpekļa dioksīda koncentrācija nepārsniedz 

0,89 µg/m³. Summārā slāpekļa dioksīda koncentrācija gada noteikšanas periodam tiek 

novērota SIA “Golden Eagle” koģenerācijas stacija un SIA “Tukuma REN” katlumājas 

tuvumā – 6,75 µg/m³ (16,9% no robežlieluma). 

Teritorijā, kur vērtē atbilstību gaisa kvalitātes normatīvam, daļiņu PM10 koncentrācija 

diennakts noteikšanas periodam nepārsniedz 0,01 µg/m³, summārā koncentrācija 

nepārsniedz 20,0 µg/m³ (40,0% no robežlieluma); gada noteikšanas periodam – 

1,04 µg/m³, summārā koncentrācija – 14,3 µg/m³ (35,8% no robežlieluma). 
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Gaisa piesārņojuma izplatības novērtējums no smilts un smilts – grants transportēšanas 

un citām darbībām derīgo izrakteņu ieguves vietā tika veikts bez emisiju samazināšanas 

pasākumiem. Īpašu pasākumu izmešu gaisā samazināšanai ar plānoto ieguves, apstrādes 

un transportēšanas daudzumu nav nepieciešami, jo piesārņojošo vielu koncentrācijas ir 

izteikti lokālas un nepārsniedz MK noteikumu “Noteikumi par gaisa kvalitāti” Nr.1290 

(03.11.2009.) noteiktos normatīvus.  

3.3. Paredzēto darbību radītā trokšņa un to ietekmes un būtiskumu 

novērtējums 

SCHWENK Latvija atradnes “Jaununguri”, “Nītava” un iecirkni “Rudeņi” neplāno visas 

ieguves vietas izmantot vienlaicīgi, proti, derīgo izrakteņu ieguve notiks tikai vienā no 

atradnēm/iecirknī („Nītava”, “Jaununguri” vai „Rudeņi”). Atbilstoši minētajam var 

pieļaut, ka nesummēsies iecirkņa “Rudeņi” un atradņu “Nītava” un “Jaununguri” 

ietekmes uz vidi, cik tālu tas attiecas, piemēram, uz trokšņa emisijām. Taču “Amatnieki” 

un “Priedes” laukumi tiek ekspluatēti vienlaikus, tādēļ tie tika vērtēti katrā iespējamajā 

scenārijā: 

− I scenārijs: tiek ekspluatēti “Amatnieki”, “Priedes” un “Jaununguru” 

laukumi, kā arī derīgo izrakteņu apstrādes centrs; 

− II scenārijs: tiek ekspluatēti “Amatnieki”, “Priedes” un “Nītavas” 

laukumi, kā arī derīgo izrakteņu apstrādes centrs; 

− III scenārijs: tiek ekspluatēti “Amatnieki”, “Priedes” un “Rudeņi” 

laukumi, kā arī derīgo izrakteņu apstrādes centrs. 

Atbilstoši veiktajiem trokšņu līmeņa aprēķiniem I scenārijā visaugstākais trokšņu līmenis 

49 dB(A) ir pie dzīvojamās mājas “Rožkalni” apkārtnē, II scenārijā augstākais rādītājs ir 

pie iepriekšminētās mājas 48 dB(A), bet trešajā scenārijā situācija ir vienāda ar II 

scenāriju. Līdz ar to ekspluatējot “Nītava”, “Jaununguri” un “Rudeņi” ieguves laukumus 

dienas laikā nepārsniegs trokšņa robežlielumu, kas ir reglamentēts saskaņā ar MK 

noteikumu “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” Nr. 16 (07.01.2014.) 

2. pielikuma 1. tabulas 1.1. punktu. 

Iecirkņa “Rudeņi” tuvumā (aptuveni 700 m) esošajai viensētai piemērojams “dzīvojamai 

mājai, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves 

teritorijai” atbilstošais trokšņu robežlielums dienā ir 55 (dB(A)). Atbilstoši trim 

modelētajiem scenārijiem visos gadījumos pret tuvāko dzīvojamo māju – viensētu 

“Lejasvanagi” netiek pārsniegti trokšņu līmeņa robežlielumi. Karjera ieguve notiks no 

marta līdz decembrim, darba laikā (no 7:00 līdz 19:00 (8 stundas dienā, atkarībā no 

sezonas)) plānotās darbības ietekmes zonā esošās viensētas teritorijā maksimālais trokšņu 

līmenis sasniegs 42 dB(A). 

Lai papildus novērstu trokšņu izplatību, noņemto augsnes virskārtu, plānots sastumt 

vaļņos pa iecirkņa “Rudeņi” perimetru. Tehnikas vienības, kas tiks izmantotas karjera 

izstrādē un izejmateriālu transportēšanā, tehniskais stāvoklis atbildīs normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. Ja tiks konstatēts trokšņa līmeņa pārsniegums, tiks piemēroti 

atbilstošākie trokšņa samazināšanas pasākumi. 
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3.4. Paredzēto darbību radītā ietekmes uz dabas vērtībām, bioloģisko 

daudzveidīgi, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem 

Darbības teritorijā konstatēts Eiropas nozīmes un Latvijā īpaši aizsargājamais biotops 

6410 “Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs”. Plānotā darbība daļēji paredzēta 

aizsargājamā biotopa teritorijā, samazinot tā platību par 1,6 ha (no 7,57 ha). Derīgo 

izrakteņu izstrādes rezultātā aizsargājamā zālāju platībā, par 0,2-0,5 m samazināsies 

gruntsūdens līmenis. Kopumā ietekme uz aizsargājamo biotopu “Mitri zālāji periodiski 

izžūstošās augsnēs” vērtējama kā negatīva ietekme. 

Tiek plānots, ka derīgā materiāla iegūšanas rezultātā zaudētā biotopa teritorija tiktu 

kompensēta ar šāda biotopa izveidi un atbilstošu apsaimniekošanu citā teritorijā – Saldus 

novada Novadnieku pagastā 2,8 ha platībā (kad. Nr. 84720070154). 

4. Paredzētās darbības sociāli - ekonomiskie aspekti 

Paredzētās darbības laikā tiks veikta smilts, smilts – grants materiālu ieguve. Lai arī tie ir 

neatjaunojamie dabas resursi, resursu ieguve ir nozīmīga sabiedrībai, jo tie tiek izmantoti 

gan ceļu, gan ēku būvniecībā. Savukārt teritorija pēc videi radītā zaudējuma, tiks 

rekultivēta un iespējams izveidota ūdenstilpe, tādejādi iedzīvotājiem būtu papildus 

rekreācijas vieta tuvējā apkārtnē. Iespējamo pašvaldības ceļu apsaimniekošanai un 

uzturēšanai būs pieejami nepieciešamie resursi, kas turpretī samazinās izmaksas. 

SCHWENK Latvija par veikto derīgo izrakteņu ieguvi maksās dabas resursu nodokli, tā 

daļēji kompensējot videi nodarīto kaitējumi. 60% no nodokļa maksājumiem tiks ieskaitīti 

vietējās pašvaldības budžetā. Atbilstoši “Dabas resursu nodokļa likumam” (15.12.2005.) 

par katru iegūto m3 smilts resursu ir jāmaksā 0,21 EUR, savukārt par smilts – grants m3 

jāmaksā 0,36 EUR kopā veidojot nozīmīgu ieguldījumu, kas turpmāk izmantojami 

dažādu vides aizsardzības pasākumu un projektu finansēšanā. 

Kopumā paredzētās darbības ietekme uz sociāli – ekonomiskajiem aspektiem ir vērtējama 

pozitīva. Papildus jāņem vērā, ka darbība palielina vietējo iedzīvotāju nodarbinātību.  

5. Apkopojums par novērtētajām alternatīvām 

Darba gaitā, definējot paredzētās darbības, tika apzinātas un novērtētas dažādas 

alternatīvas, tajā skaitā – tehnoloģiskā risinājuma alternatīvas, alternatīvi risinājumi 

darbības vietai, transportēšanai, kā arī alternatīvas darbības teritorijas samazināšanai.  

Padziļinātam salīdzinājumam tika izvirzīta 4. alternatīva – darbu apjoms: 

− derīgo izrakteņu ieguve līdz gruntsūdens līmenim; 

− derīgo izrakteņu ieguve zem gruntsūdens līmeņa. 

Lai veiktu salīdzinājumu un novērtēšanu, tika pielietota baļļu sistēma analizējot 

8 dažādus kritērijus, kur: 

• +1 nozīmē, ka darbība rada pozitīvu ietekmi uz vidi; 

• 0 nozīmē, ka ietekme uz vidi nav novērojama; 

• -1 nozīmē, ka darbība rada negatīvu, bet nebūtisku ietekmi uz vidi; 
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• -2 nozīmē, ka derīgo izrakteņu ieguve rada būtisku negatīvu ietekmi uz 

vidi. 

Ar šādu pieeju tika novērtētas piedāvātās alternatīvas, to negatīvās ietekmes uz vidi un 

cilvēkiem, tāpat arī sniedz iespēju savstarpēji salīdzināt un novērtēt, kura piedāvātā 

alternatīva sniedz mazāku iespējamo ietekmi iecirknī “Rudeņi”. Atbilstoši vērtēšanas 

baļļu sistēmai tika veikts alternatīvu salīdzinājums, kur beigās tiek iegūta labākā 

alternatīva, saskaitot vērtējumus.  

Pēc veiktās analīzes par 8 kritērijiem: 

• Piesārņojošo vielu emisijas gaisā un radītais trokšņa līmenis; 

• Ietekme uz augsnes struktūras izmaiņām; 

• Ietekme uz hidroģeoloģisko un hidroloģisko režīmu; 

• Ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, dabas vērtībām un bioloģisko 

daudzveidību; 

• Ietekme uz ainavu; 

• Ietekme uz sociālekonomiskajiem aspektiem; 

• Ietekme uz kultūrvēsturiskiem objektiem, rekreācijas un kultūras objektiem; 

• Kumulatīvās ietekmes veidošanās. 

Abām alternatīvām – derīgo izrakteņu ieguve līdz gruntsūdens līmenim un derīgo 

izrakteņu ieguve zem gruntsūdens līmeņa ir vienāds novērtējums “-6”. Ņemot vērā 

ziņojumā sniegto informāciju un veiktos aprēķinus un modelēšanu, abos gadījumos 

netiktu pārsniegti robežlielumi emisijām gaisā un troksnim atbilstoši normatīvajos aktos 

noteikto. Līdz ar to priekšroka tiek dota tādai alternatīvai, kuras sociālekonomiskais 

ieguvums būs lielāks, šajā gadījumā derīgo izrakteņu ieguve iecirknī “Rudeņi” zem 

gruntsūdens līmeņa, tā notiks mākslīgi nepazeminot gruntsūdens līmeni, tādējādi 

ietekmējot tuvējās ūdenstilpes. 

 


