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Par uzņēmumu

SCHWENK ir vācu 
būvmateriālu ražotājs, kas 
dibināts 1847. gadā 
Vācijā. Tas ir senākais 
ģimenes uzņēmums 
būvmateriālu ražošanas 
nozarē Vācijā, vienlaikus –
viens no inovatīvākajiem 
un mūsdienīgākajiem. 
2019.gada pavasarī 
SCHWENK paplašināja 
savu darbību starptautiskā 
mērogā, iegādājoties 
uzņēmuma CEMEX 
aktīvus Baltijā un 
Ziemeļvalstīs.
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IVN izstrādē iesaistītie sadarbības partneri

▪ SIA «Enviroprojekts» - ietekmes uz vidi novērtējums

▪ SIA «Ameco Vide» – gaisa piesārņojuma modelēšana

▪ SIA «DGE Baltic Soil and Environment» – trokšņa 
modelēšana

▪ SIA «Geoplus» - hidroģeoloģisko un hidroloģisko apstākļu 
ietekmes izpēte

▪ Sertificētas sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes 
Egitas Grolles atzinums

▪ AS «Ceļuprojekts» - ģeoloģiskā izpēte un krājumu aprēķins
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Īsumā par IVN procedūru

▪ IVN procedūras mērķis ir noskaidrot paredzētās darbības ietekmi uz vidi

▪ Tiek veikti aprēķini un novērtējums, lai to noskaidrotu

▪ Novērtējums (IVN Ziņojums), tiek izstrādāts pamatojoties uz IVN 
Programmu

▪ IVN Programmā ir nosacījumi un prasības, nepieciešamiem pētījumiem 
un novērtējumiem

▪ IVN Ziņojumā tiek novērtēta paredzētās darbības ietekme – pārmaiņas 
vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa veselību un drošību, kā 
arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, 
īpašumus, kultūras un dabas mantojumu, šo jomu mijiedarbību u.c.

▪ IVN Ziņojuma izstrādes noslēguma stadijā - Ziņojuma sabiedriskā 
apspriešana
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IVN priekšmets (paredzētā darbība)
Derīgo izrakteņu – smilts-grants un smilts ieguve iecirknī “Rudeņi”.

Iecirkņa “Rudeņi” ierīkošana, izstrāde, kā arī rekultivācija notiks 12,372 ha 
platībā atradnē “Praviņas” Tukuma novada Degoles pagasta nekustamajā 
īpašumā “Rudeņi”.
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Kopējais A kategorijas derīgo izrakteņu materiāla 
daudzums ir 269,87 tūkst. m3, no kuriem smilts – grants 
kopējais daudzums ir 262,19 tūkst. m3, 58,02 tūkst. m3 esot 
zem pazemes ūdens līmeņa, savukārt kopējais daudzums 
smilts materiālam teritorijā ir 7,68 tūkst. m3, kas atrodas 
zem pazemes ūdens līmeņa* 

Derīgo izrakteņu ieguves limita apjoms sakrīt ar ģeoloģisko 
krājumu daudzumu** 

SCHWENK Latvija no 2020.gada līdz 2023.gadam iecirknī 
«Rudeņi» plāno iegūt 210,4 tūkst. m3 derīgos izrakteņus

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

** Saskaņā ar VVD izdoto dokumentu “Derīgo izrakteņu ieguves limits” iecirknī “Rudeņi” 
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Ieguves laukums 
tiks sadalīts divās 
daļās – divos 
ieguves posmos. 
Katrā daļā no 
sākuma izrok 
materiālu virs ūdens 
un pēc tam zem 
ūdens līmeņa. 
Savukārt 
iebraukšana karjerā 
notiks pa dabā jau 
esošu ceļu 
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▪ Iecirkņa “Rudeņi” paredzētās darbības ietvaros plānots 
veikt smilts, smilts – grants ieguvi virs un zem 
gruntsūdens līmeņa, to mākslīgi nepazeminot

▪ 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 (2020 stundas) gadā
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Tehnikas veids (skaits) Darba stundas Atrašanās 

iecirknī

Atrašanās 

apstrādes 

centrā

Buldozers (1) Strādās 165 stundas 

gadā

100% 0%

Ekskavators (1) Strādās 50% no 

kopējā darba laika

50% 0%

Frontālais iekrāvējs (2) Strādās 50% no 

kopējā darba laika

50% 100%

Sijāšanas/mazgāšanas 

iekārta (1)

Strādās 100% no 

kopējā darba laika

0% 100%

Drupinātājs (1) Strādās 100% no 

kopējā darba laika

0% 100%

Kravas auto (1) Pārvadās materiāla kravas no iecirkņiem uz 

apstrādes centru
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2020 2021 2022 2023 Kopā

60 000 60 000 60 000 30 400 210 400

Iecirkņa “Rudeņi” plānotais izstrādājamais apjoms (m3)

Derīgā materiāla atlikums iecirknī

Derīgā materiāla atlikums, tūkst. m3

Uz 2021.g.

1.janvāri

Uz 2022.g.

1.janvāri

Uz 2023.g.

1.janvāri

Uz 2024.g.

1.janvāri

223,3 163,3 103,3 72,9
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Galvenā pārvietošanās atradnē 
“Praviņas” notiks pa sekojošiem 
maršrutiem:

1) no SCHWENK Latvija atradnēm 
un iecirkņa uz SCHWENK Latvija 
materiālu apstrādes centru (turp 
un atpakaļ):

▪ no atradnes “Nītava” 2 400 m;

▪ no atradnes “Jaununguri” 2 200 m;

▪ no iecirkņa “Rudeņi” 1 600 m.

2) no atradnēm “Amatnieki” un 
“Priedes” un SCHWENK Latvija 
materiālu apstrādes centra līdz 
ceļa V1455:

▪ no SCHWENK Latvija materiālu 
apstrādes centra – 1 600 m;

▪ no atradnes “Priedes” 1 400 m;

▪ no atradnes “Amatnieki” 700 m.
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Iespējamie transportēšanas maršruti

Tuvākais esošais valsts nozīmes ceļš iecirknim “Rudeņi” ir grants seguma autoceļš 

V1454 Pičas – Praviņas – Krātiņi, tomēr šim autoceļam nav nodrošināta piekļuve no 

iecirkņa “Rudeņi” līdz autoceļam.

Visa krava tiks pārvadāta pa autoceļu V1455, no kuriem 90% transporta kravas 

plūsmas pārvietosies Ozolpils virzienā, bet 10% – Degoles virzienā. 
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Rekultivācija

Pēc slēgšanas tiks veikta rekultivācija karjerā:

▪ segkārta tiks pakāpeniski noņemta līdz derīgajam 
materiālam nepieciešamā platībā;

▪ Tālāk ar buldozeru noņemtā segkārta tiks sastumta 
pagaidu uzglabāšanai krautnēs aptuveni 3-5 m augstumā 
pa perimetru atkarībā no novietojuma iecirknī;

▪ Izstrādes procesā izveidojušais atsiju materiāls, tiks 
novietots turpat iecirknī pagaidu krautnes malā;

▪ Attiecīgi pēc iecirkņa derīgo materiālu ieguves un 
izstrādes, materiāls, kas iepriekš tika sastumts pagaidu 
krautnes malās, tiks izmantots veicot rekultivāciju –
iecirkņa teritorijas pārbēršanai.
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Tuvākā apdzīvotā viensēta – “Lejasvanagi” uz 
austrumiem ~700 m attālumā no paredzētās darbības 
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Paredzētās darbības alternatīvas (I)

1) Darbības neuzsākšana

Neveicot derīgo izrakteņu ieguvi, esošā situācija paredzētās 
darbības teritorijā nemainīsies. Tomēr netiks veicināti 
sociālekonomiskie procesi, līdz ar to arī ekonomiskā attīstība 
Tukuma novadā.

2) Darbības realizācijas vieta

Teritorijā nav plānots izbūvēt jaunus infrastruktūras objektus. 
Materiāla apstrāde notiks esošajā materiālu apstrādes punktā. 

Ņemot vērā šos apstākļus, ieguves realizācijai paredzētās 
darbības vieta ir piemērota, īpaši uzsverot atradnes “Praviņas” 
ilggadīgo darbību derīgā materiāla ieguvei. 
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Paredzētās darbības alternatīvas (II)

3) Tehnoloģisko iekārtu alternatīvas materiāla ieguvei (iekrāvēji, 
ekskavatori, pašizgāzēji, drupinātāji, sijātāji/mazgātāji)

Iecirknī “Rudeņi” izmantošanai paredzētās tehnikas ir minimālais 
vajadzīgo iekārtu apjoms. Iekārtas-ekskavatori un frontālie iekrāvēji ir 
pasaulē izmantoti visbiežāk tieši smilts un smilts-grants ieguves procesā. 

Tādas vai analogas iekārtas jau tiek izmantotas citos karjeros un arī 
atradnes “Praviņas” iecirkņos, kas ir pamatojums to ekonomiskajam 
izdevīgumam un iegūtā materiāla kvalitātei.

4) Darbu apjoms – ieguve līdz gruntsūdens līmenim (plānotais – zem 
gruntsūdens līmenim)

Derīgo izrakteņu ieguve zem gruntsūdens līmeņa, mākslīgi nepazeminot, 
rada tikpat kā līdzvērtīgu minimālu negatīvo ietekmi uz vidi kā to ieguve 
līdz gruntsūdens līmenim. 

Darbības realizācija nav ekonomiski pamatota un ir neizdevīga. 

Uzskatāmi netiks izjauktas meliorācijas sistēmas un neietekmēs tuvējos 
kadastrus.
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Paredzētās darbības alternatīvas (III)
5) Derīgā materiāla transportēšanas maršruts

Tuvākais esošais valsts nozīmes ceļš iecirknim “Rudeņi” ir 
grants seguma autoceļš V1454 Pičas – Praviņas – Krātiņi, tomēr 
šim autoceļam nav nodrošināta piekļuve no iecirkņa “Rudeņi” 
līdz autoceļam.

Visa krava tiks pārvadāta pa autoceļu V1455, no kuriem 90% 
transporta kravas plūsmas pārvietosies Ozolpils virzienā, bet 
10% – Degoles virzienā. 

6) Darbības teritorijas samazināšanu (neiekļaujot teritorijas 
austrumu daļā esošo biotopu 6410 1,6 ha platībā)

Risinājums “Izveidot kompensējošos pasākumus, ja karjers tiks 
izstrādāts iekļaujot 1,6 ha platību, ko aizņem biotops”.

Apgūstot teritoriju 1,6 ha platībā no jau šobrīd degradētā biotopa 
6410, tiktu veikti kompensējošie pasākumi, kas biotopu 6410 
atjaunotu 2,8 ha platībā Saldus novada teritorijā.
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Iespējamā ietekme uz vidi

▪ Ar teritorijas sagatavošanas darbiem saistītā ietekme;

▪ Ietekme uz dabas resursiem:

▪ Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze

▪ Iespējamā ietekme uz bioloģisko daudzveidību, dabas vērtībām, 
ĪADT, sugām un biotopiem;

▪ Ietekme uz vides kvalitāti:

▪ Gaisa kvalitāte

▪ Radītā trokšņa ietekme;

▪ Riski cilvēka veselībai un kultūras mantojumam;

▪ Avārijas risku novērtējums;

▪ Ietekmes kumulācija ar citām paredzētajām darbībām
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SCHWENK Latvija neplāno visas derīgo izrakteņu ieguves 
vietas - atradnes “Jaununguri”, “Nītava” un iecirkni “Rudeņi”, 
izmantot vienlaicīgi.

Derīgo izrakteņu ieguve notiks tikai vienā no atradnēm/iecirknī 
(vai „Nītava”, vai “Jaununguri”, vai „Rudeņi”). 

Atbilstoši minētajam var pieļaut, ka 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.
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Ietekme uz dabas resursiem (derīgā materiāla 
ieguve iecirknī “Rudeņi” virs un zem gruntsūdens 
līmenim)

▪ Teritorijā nav paredzēts veikt jaunu infrastruktūras objektu izbūvi, esošie 
objekti nodrošina visas nepieciešamās prasības un vajadzības;

▪ Maksimālais gruntsūdeņu līmeņu pazeminājums pēc iecirkņa “Rudeņi” un 
atradnes “Jaununguri” izstrādes un ūdenstilpju izveides teritorijā 
nepārsniegs 0,5 m un lokalizēsies ūdenstilpju tiešā tuvumā;

▪ Gruntsūdens līmeņa izmaiņas neskars apkārtējo viensētu ūdens ņemšanas 
vietas (grodu akas);

▪ 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);

▪ Atbilstoši sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes atzinumam biotops 
ir daļēji degradēts un netiek pienācīgi apsaimniekots;

▪ Apgūstot teritoriju 1,6 ha platībā no jau šobrīd degradētā biotopa 6410, tiktu 
veikti kompensējošie pasākumi, kas biotopu 6410 atjaunotu 2,8 ha platībā 
Saldus novada teritorijā.
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Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte

Smilts un smilts – grants procesā piesārņojošo vielu emisiju gaisā radīs 
šādu tehnoloģisko procesu veikšana:

1) Auglīgās augsnes virskārtas noņemšana līdz derīgajam materiālam 
un sastumšana krautnēs pa perimetru;

2) Derīgā materiāla ieguve ar ekskavatoru;

3) Derīgā materiāla iekraušana pašizgāzējos un transportēšana līdz 
tehnoloģiskajam laukumam;

4) Materiāla apstrāde – šķirošana, drupināšana un skalošana;

5) Sašķirotā materiāla uzglabāšana, iekraušanas kravas mašīnās un 
transportēšana.

Iecirkņa “Rudeņi” teritorijā nav plānots derīgo materiālu sijāt, 
drupināt vai citādi apstrādāt.
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Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultātu analīze un 
novērtējums ļauj secināt, ka transporta ietekme ir novērota, tomēr 
būtiski nepasliktinās gaisa kvalitāti tuvākajā apkārtnē. 

Tika veikta modelēšana un analīze šādām piesārņojošām vielām:

▪ Oglekļa monoksīds 

▪ Slāpekļa dioksīds 

▪ Daļiņas PM10

▪ Daļiņas PM2,5
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Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte
Piesārņojo

šā viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija, 

μg/m³ 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija

, μg/m³ 

Aprēķinu 

periods/ 

laika 

intervāls 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 

summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % 

Oglekļa 

monoksīds 

77,5 397,5 8 stundas/ 

gads 

19,5 4,0 
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Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte
Piesārņ

ojošā 

viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija, μg/m³ 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija, 

μg/m³ 

Aprēķinu 

periods/ 

laika 

intervāls 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % 

Slāpekļa 

dioksīds 

50,2 173,75 1 stunda/ 

gads 

1,1 86,7 

1,04 6,75 Gads/gads 0,03 16,9



Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte
Piesārņoj

ošā viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija, 

μg/m³ 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija, 

μg/m³ 

Aprēķinu 

periods/ 

laika 

intervāls 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % 

Daļiņas 

PM10

0,01 20,00 24 h/gads 0,05 40,0 

1,04 14,3 Gads/gads 3,6 35,8



Ietekme uz vides kvalitāti – gaisa kvalitāte
Piesārņojošā 

viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija, 

μg/m³ 

Maksimālā 

summārā 

koncentrā

cija, μg/m³ 

Aprēķinu 

periods/ 

laika 

intervāls 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma daļa 

summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % 

Daļiņas PM2,5 0,13 8,1 Gads/gads 0,7 32,4 
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Ietekme uz vides kvalitāti – trokšņa ietekme

Derīgo izrakteņu ieguve notiks tikai 
vienā no atradnēm/iecirknī („Nītava”, 
“Jaununguri” vai „Rudeņi”). 

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.
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Ietekme uz vides 
kvalitāti – trokšņa 
ietekme

Atbilstoši veiktajiem 
trokšņu līmeņa 
aprēķiniem I scenārijā 
visaugstākais trokšņu 
līmenis 49 dB(A) ir pie 
dzīvojamās mājas 
“Rožkalni” apkārtnē



Ietekme uz vides 
kvalitāti – trokšņa 
ietekme

II scenārijā augstākais 
rādītājs ir pie 
iepriekšminētās mājas 
48 dB(A)



Ietekme uz vides 
kvalitāti – trokšņa 
ietekme

III scenārijā situācija ir 
vienāda ar II scenāriju –
trokšņu līmenis 48 
dB(A) ir pie dzīvojamās 
mājas “Rožkalni” 
apkārtnē



Ietekme uz vides kvalitāti – trokšņa ietekme

Visos gadījumos pret tuvāko (700 m) dzīvojamo māju – viensētu “Lejasvanagi” netiek 
pārsniegti trokšņu līmeņa robežlielumi 55 (dB(A)) (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.16 
“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (07.01.2014.). 

Karjera ieguve notiks no marta līdz decembrim, darba laikā plānotās darbības ietekmes 
zonā esošās viensētas teritorijā maksimālais trokšņu līmenis sasniegs 42 dB (A) 

34



Cilvēka veselībai un kultūras mantojumam:
Nav paredzamas būtiskas ietekmes, tajā skaitā arī ietekme uz 
cilvēku veselību, kas būtu attiecināmas uz plānoto darbību

Avārijas risku novērtējums:
Iecirkņa “Rudeņi” ekspluatācijā, nav prognozējamas 
ievērojamas avāriju riska situācijas un nav paredzama būtiska 
ietekme uz vidi.

Ietekmes kumulācija ar citām paredzētajām 
darbībām:
Tā kā derīgo izrakteņu ieguve jau notiek no paredzētās 
darbības nelielā attālumā, tad jaunas ietekmes nav novērotas. 
Novērtējot kumulatīvo ietekmi, ar citām esošajām derīgo 
izrakteņu atradnēm un iecirkņiem teritorijas tuvumā, norāda uz 
to, ka netiks pārsniegti pieļaujamie robežlielumi, kas noteikti 
normatīvajos aktos
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PASĀKUMI IETEKMES UZ VIDI NOVĒRŠANAI VAI 
SAMAZINĀŠANAI

▪ Nepieļaut degvielu un smērvielu nokļūšanu karjerā, izmantojot 
savākšanas paklājus un vannas;

▪ Iecirkņa teritorijā nodrošināt sorbentu uzglabāšanai līdz 50 litru izlijušās 
degvielas vai eļļas savākšanai;

▪ Piebraucamos un iekšējos karjera ceļus mitrināt/laistīt vasaras karstajos 
un sausajos mēnešos, kā arī transporta kravas kastu pārsegšanu, 
tādējādi samazinot putekļu emisijas gaisā;

▪ Izejmateriālu kaudzes, ja nepieciešams, jāmitrina, lai mazinātu putēšanu;

▪ Aizliegts veikt tehnikas remontu vai mazgāšanu karjerā;

▪ Derīgo izrakteņu ieguvi un transportēšanu neveikt agrās rīta, vēlās 
vakara un nakts stundās. Ieguves tehnikai un autotransportam jāatbilst 
normatīvajos aktos noteiktajiem maksimāli pieļaujamiem trokšņu 
līmeņiem;

▪ Sadzīves atkritumus savākt un izvest, noslēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekošanas organizāciju;

▪ Ekspluatācijas laikā stingri ievērot visus saistošos normatīvos aktus.
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Turpmākie soļi

▪ Priekšlikumus vai viedokļus rakstiski sūtīt līdz 
2019.gada 9.maijam uz pasta adresi:

▪ Vides pārraudzības valsts birojs, Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV – 1045, tālrunis 67321173,  www.vpvb.gov.lv

▪ SCHWENK Latvija reģistrācijas Nr. 40003386821, 
Lielirbes 17A-28, Rīga, LV-1046, tālr. 26733279, e-
pasts: ivars.celins@schwenk.lv

▪ Ar sagatavoto ziņojumu var iepazīties tīmekļa 
vietnē:  www.enviro.lv
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