Atzinums Nr. 17
par smilts – grants ieguves Jelgavas novada Jaunsvirlaukas
pagasta derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu
Derīgs līdz 2012.gada 20.novembrim.
Paredzētās darbības ierosinātājs - SIA ”VEDA”, reģistrācijas Nr.41703002204,
adrese: Svētes iela 9, Jelgava, LV- 3001.
Noslēguma ziņojuma izstrādātājs - SIA ”VEDA”,
Nr.41703002204, adrese: Svētes iela 9, Jelgava, LV- 3001.

reģistrācijas

Pamatojoties uz 2009.gada 5.augustā Vides pārraudzības valsts birojā iesniegto
smilts – grants ieguves Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta derīgo izrakteņu
atradnē ”Vijas” ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu un 2009.gada
6.novembrī iesniegto precizēto ietekmes uz vidi novērtējumu, tika uzsākta
atzinuma sagatavošanas un izdošanas procedūra saskaņā ar likuma ”Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 19.pantu.
1. Paredzētās darbības nosaukums – smilts - grants un smilts ieguve.
2. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta - smilts - grants un smilts
atradne ”Vijas” zemes īpašumā ”Vijas” (kadastra Nr.54560060233, platība
33,59 ha) Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā.
3.

Īss paredzētās darbības raksturojums.

Ietekmes uz vidi novērtējums smilts - grants ieguvei Jelgavas novada
Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas”, SIA ”VEDA” īpašumā esošajā
zemesgabalā ar kadastra Nr.54560060233, tika uzsākts 2009.gada 26.februārī,
kad Vides pārraudzības valsts birojs, izskatot SIA ”VEDA” 2009.gada
23.februāra iesniegumu par paredzēto darbību, pieņēma lēmumu Nr.104 par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai,
pamatojoties uz likuma ”Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma
1.pielikuma ”Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punktu.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegta informācija, ka SIA ”VEDA”
plāno smilts un smilts – grants ieguvi Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā
atradnē ”Vijas” zemes īpašumā ”Vijas” (kadastra Nr.54560060233, platība
33,59 ha). Zemes īpašums pieder trim privātpersonām, ar kurām SIA ”VEDA” ir
noslēgusi sadarbības līgumu. Derīgo izrakteņu ieguve paredzēta 30,5 ha platībā.
Saskaņā ar Derīgo izrakteņu atradnes pasi 1 ha platībā A kategorijas smilts –
grants krājumi veido 21,5 tūkstošus m3 un 29,5 ha platībā A kategorijas smilts
krājumi - 469,4 tūkst. m3. Lielākā daļa derīgo izrakteņu (16,4 tūkst. m3 smiltsgrants un 307,0 tūkst. m3 smilts) atrodas zem pazemes ūdens līmeņa, kas
2008.gadā atradās 1,0 līdz 1,5 m no zemes virsmas. Smilts – grants derīgā slāņa
biezums ir vidēji 2,1 m un smilts derīgā slāņa biezums ir no 0,5 m līdz 3,7 m

(vidēji 2,3 m). Segkārtas biezums, kuru veido augsne, smilšmāls un māls, ir no
0,3 m līdz 1,3 m (vidēji 0,6 m).
Atbilstoši ziņojumā norādītajam, atradnes teritoriju plānots sadalīt sešos izstrādes
laukumos, katru aptuveni 5 ha platībā, rakšanas darbus uzsākt teritorijas ziemeļu
daļā un virzīties uz ziemeļaustrumiem, noņemto zemes virskārtu novietojot pa
atradnes perimetru, izveidojot aptuveni 2 m augstu valni. Saskaņā ar 2009.gada
6.novembrī Vides pārraudzības valsts birojā iesniegto precizēto informāciju SIA
”VEDA” derīgo izrakteņu ieguvi plāno aptuveni līdz 4 m dziļumam bez
gruntsūdens līmeņa pazemināšanas ar tiešā un apgrieztā kausa hidrauliskajiem
ekskavatoriem. Izraktā materiāla atūdeņošanai, to paredzēts divreiz pārkraut
pagaidu krautnēs. Atūdeņoto izrakteni paredzēts ar ekskavatoriem kraut
automašīnās tālākai transportēšanai. Autotransporta piebraukšanai paredzēts
izveidot ceļu līdz konkrētajai izstrādes vietai. Darbs karjerā tiek plānots darba
dienās no 9.00 līdz 18.00 astoņus mēnešus gadā - no maija līdz decembrim,
iegūstot gadā līdz 57600 m3 derīgā izrakteņa. Tiek prognozēts, ka kravu
transportēšanai tiks veikti ne vairāk kā 30 reisi (turp – atpakaļ 60) dienā. Karjeru
plānots izstrādāt 8 līdz 9 gadus. Elektroenerģijas pieslēgums atradnes teritorijai
netiek plānots, taču nepieciešamības gadījumā elektroenerģijas padevei paredzēts
noslēgt līgumu ar AS ”Latvenergo” Dienvidu elektrotīkliem. Sešiem cilvēkiem,
kurus plānots nodarbināt karjerā, dzeramo ūdeni plānots piegādāt tvertnēs, kā arī
darbinieku vajadzībām karjerā paredzēts izvietot pārvietojamo tualeti, noslēdzot
līgumu ar attiecīgu firmu par tās izvešanu. Karjerā veidojošos sadzīves atkritumus
paredzēts savākt konteinerā un noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
Karjerā nodarbinātās tehnikas apkopei un bīstamo atkritumu utilizācijai arī
paredzēts noslēgt atbilstošu līgumu.
Pēc ieguves laukuma izstrādes karjera teritorijā paredzēts ierīkot ūdenskrātuvi, ko
turpmāk varētu izmantot kā zivjaudzētavu vai arī ūdens tūrismam.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka ieguvei paredzētā teritorija ir
meliorēta un tika izmantota lauksaimniecībā. Patlaban tās ir pļavas. Ziņojumam
pievienotajā Jaunsvirlaukas pagasta padomes 2008.gada 23.jūlija sēdes protokola
izrakstā Nr.8 norādīts, ka Jaunsvirlaukas pagasta teritoriālā plānojuma grozījumu
sarakstā nolemts iekļaut lietošanas mērķa maiņu īpašumā ”Vijas” no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes par derīgo izrakteņu ieguves teritoriju.
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija paredzēta 30,5 ha platībā.
Saskaņā ar ziņojumam pievienoto Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 2009.gada 27.aprīļa vēstuli Nr.1-10/490 ir norakstītas
(norakstīšanas akts Nr.545600017015) īpašuma ”Vijas” drenu sistēmas ar drenu
kopgarumu 21568 m, kas bija vienlaidus slēgtās (drenu) nosusināšanas objekta
”Vanči” sastāvdaļa. Ziņojumā norādīts, ka, lai netiktu pasliktināta meliorācijas
sistēmu darbība blakus esošajos īpašumos, no citiem īpašumiem ienākošās drenu
iztekas paredzēts ievadīt karjera ūdenstilpē, bet visas no plānotā karjera teritorijas
iztekošās drenas - aizcementēt, lai nepieļautu pa tām ūdens novadīšanu no karjera
ūdenstilpes.
Atbilstoši Zemes robežu plānam atradnes ”Vijas” ziemeļaustrumu robeža atrodas
aptuveni 100 m no zemes īpašuma ”Ķīri” robežas; dienvidaustrumu daļā ”Vijas”
robežojas ar Jaunsvirlaukas pagasta pašvaldības zemi; dienvidrietumos aptuveni
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300 m no atradnes teritorijas atrodas zemes īpašums ”Vanči”; rietumos teritorija
robežojas ar zemes īpašumiem ”Birzītes” un ”Apsītes”, bet ziemeļrietumos – ar
zemes īpašumu ”Bozes”; uz ziemeļiem no atradnes teritorijas atrodas zemes
īpašums ”Plostiņi”. Plānotais karjers atrodas aptuveni 2,5 km uz
dienvidaustrumiem no Jaunsvirlaukas, aptuveni 4,5 km uz ziemeļiem no Staļģenes
un aptuveni 1,5 km uz dienvidrietumiem no Plāņiem. Aptuveni 250 m uz
ziemeļiem no atradnes atrodas Vanču kapi, kuros vairs nenotiek apbedījumi.
Saskaņā ar ziņojumā norādīto kapsētai noteikta 300 m aizsargjosla, taču saskaņā ar
Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas datiem tā nekvalificējas kā aizsargājamais
piemineklis. Karjera teritorija atrodas aptuveni 150 m - 200 m uz rietumiem no
Lielupes. Ziņojumā norādīts, ka saskaņā ar Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas
plānojumu aptuveni 3,5 ha atradnes ”Vijas” teritorijas, ir applūstoša. Ziņojumā
norādīts, ka visās karjera tuvumā esošajās dzīvojamās mājās dzeramā ūdens
apgāde ir no grodu akām, izņemot dzīvojamās mājas ”Ozoliņi”, kur ierīkots
urbums. Ūdens līmenis grodu akās visu gadu saglabājoties vidēji 1,5 m no zemes
virsmas un māju īpašnieki apliecinājuši, ka ūdens kvalitāte ir laba. Ņemot vērā, ka
SIA ”VEDA” karjera izstrādi ir paredzējusi bez gruntsūdens līmeņa
pazemināšanas un akas atrodas attiecīgi aptuveni 120 m (”Ķīri”), 170 m
(”Apsītes”) un 310 m (”Vanči”) no plānotā karjera teritorijas, netiek prognozēta
ietekme uz tuvāko aku ūdens daudzumu un kvalitāti. Neraugoties uz to, SIA
”VEDA” ir paredzējusi vismaz reizi gadā (vasaras sausajā periodā) apsekot
karjeram tuvāko māju dzeramā ūdens akas, lai konstatētu karjera izstrādes procesa
iespējamo ietekmi.
Atbilstoši ziņojumā norādītajam, derīgos izrakteņus paredzēts transportēt pa
maršrutu, kas virzās pa labā tehniskajā stāvoklī esošo grantēto 2.šķiras autoceļu
V1071 Mežciems – Staļģene – Stūrīši līdz Staļģenei, tālāk turpinās pa 1.šķiras
autoceļu P94 Jelgava – Staļģene – Code, savukārt no tā tālāk iespējams braukt
Jelgavas vai Bauskas virzienos. Ziņojumā norādīts, ka pašvaldības ceļa
izmantošanu SIA ”VEDA” paredzējusi saskaņot ar pašvaldību, kā arī apņemas
saglabāt esošajā tehniskā stāvoklī transportēšanai izmantotos ceļu posmus, veicot
nepieciešamos ceļa remonta darbus – aizberot izdangātās bedres un regulāri
greiderējot ceļu. Kopumā apdzīvotība derīgo izrakteņu transportēšanas maršrutā ir
maza, pamatā retas viensētas, izņemot aptuveni 3 km garu ceļa posmu Jelgavas
virzienā, kas virzās cauri Staļģenei, kur ir blīvāka apbūve. Plānotajam derīgo
izrakteņu transportēšanas autoceļam V1071 tuvākās dzīvojamās mājas ir ”Ozoliņi”
(aptuveni 90 m no autoceļa V1071 un aptuveni 52 m attālumā no karjera
piebraucamā ceļa), ”Apsītes” (aptuveni 55 m no autoceļa) un ”Rozes” (aptuveni
50 m attālumā no autoceļa V1071).
Ziņojumā norādīts, ka patlaban atradnes ”Vijas” apkārtnē nav citu analogu
piesārņojuma avotu. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros, izvērtējot iespējamo
piesārņojošo vielu emisijas, secināts, ka, ja smilts mitrums pārsniedz 3% (ieguve
paredzēta gan virs, gan lielākoties zem pazemes ūdens līmeņa), tad cieto daļiņu
emisijas daudzums ieguves laikā ir uzskatāms par nenozīmīgu, tāpēc arī PM10
emisijas būtiski neietekmēs gaisa kvalitāti apkārtējās teritorijās. Savukārt
autotransporta plūsma - ne vairāk kā 30 reisi (turp – atpakaļ 60) dienā - kopumā
tiek raksturota kā nenozīmīga. Ziņojumā norādīts, ka transporta līdzekļu
piesārņojošo
vielu emisija nedrīkst pārsniegt ES Direktīvas 91/542/EEC
smagajiem automobīļiem ar kopējo masu lielāku par 3,5 tonnas ar dīzeļdzinēju
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robežlielumus, savukārt karjerā nodarbinātajiem mehānismiem jāatbilst ES
Direktīvas 97/68/EC prasībām, kas nosaka gaisu piesārņojošo vielu emisijas
robežlielumus no satiksmē neizmantojamajiem transporta līdzekļiem. Ziņojumā
norādīts, ka kopīgās emisijas ir nenozīmīgas un nav lietderīgi veikt piesārņojošo
vielu izkliedes aprēķinus.
Atbilstoši ziņojumā norādītajam, lai iespējami samazinātu putekļu izplatību,
derīgā izrakteņa kravas paredzēts transportēt apsegtas, kā arī vasaras sausajā
periodā paredzēts laistīt ceļa klātni.
Saskaņā ar ziņojumā norādīto karjerā paredzēts izmantot iekārtas, kas atbilst
Ministru Kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 ”Noteikumi par trokšņa
emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” noteiktajām prasībām, un
izveidot pa atradnes perimetru 2 m augstu zemes valni, kā arī ņemot vērā
salīdzinoši nenozīmīgo autotransporta plūsmu un izmantojamos transporta
līdzekļus, un kā arī to, ka darbība plānota tikai darba dienās un diennakts gaišajā
laikā, netiek prognozēti būtiski trokšņa līmeņa pārsniegumi tuvāko māju ”Ozoliņi”
teritorijā. Ja, uzsākot karjera darbību, tiks saņemtas sūdzības no apkārtējo māju
iedzīvotājiem, SIA ”VEDA” apņemas veikt trokšņa mērījumus un
nepieciešamības gadījumā realizēt troksni samazinošus pasākumus, lai
nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 ”Vides
trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktos trokšņa robežlielumus.
Ziņojumā norādīts, ka smilts un smilts – grants atradnes ”Vijas” teritorijai tuvākie
kultūrvēsturiskie objekti ir Smilšu krogs (2,3 km attālumā ziemeļrietumu
virzienā), Staļģenes muiža (3,5 km attālumā ziemeļaustrumu virzienā) un Biļļu
muiža (aptuveni 3,5 km attālumā dienvidrietumu virzienā). Nekustamais īpašums
”Vijas” atrodas aptuveni 5,7 km no Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (NATURA 2000) - dabas lieguma ”Lielupes palienes pļavas”. Ziņojumā
norādīts, ka karjeram paredzētajā teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē nav
konstatētas īpaši aizsargājamas sugas un biotopi; 2 km rādiusā ap atradnes
teritoriju neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, īpaši aizsargājamo augu
vai dzīvnieku sugu atradnes vai mikroliegumi. Līdz ar to ziņojumā secināts, ka
projekta īstenošana neietekmēs dabas liegumu ”Lielupes palienes pļavas”, īpaši
aizsargājamas sugas vai biotopus. Karjera tiešā tuvumā nav blīvi apdzīvotu vietu,
kultūrvēsturisku vai rekreācijas objektu, kurus varētu ietekmēt karjera darbība.
Vides pārraudzības birojs, pamatojoties uz izvērtētās dokumentācijas analīzi,
secina, ka:
• karjeram paredzētā teritorija patlaban ir meliorēta lauksaimniecībā
izmantojamā zeme;
• atbilstoši ziņojumā norādītajam Jaunsvirlaukas pagasta teritoriālā plānojuma
grozījumos nolemts iekļaut lietošanas mērķa maiņu īpašumam ”Vijas” no
lauksaimniecībā izmantojamās zemes par derīgo izrakteņu ieguves teritoriju;
• derīgo izrakteņu ieguve paredzēta 30,5 ha platībā, no tās 3,5 ha ir applūstoša
teritorija;
• lielākā daļa derīgo izrakteņu atrodas zem pazemes ūdens līmeņa;
• gruntsūdens līmenis atrodas 1,0 līdz 1,5 m dziļumā no zemes virsmas;
• segkārtas biezums ir vidēji 0,6 m un to paredzēts novietot pa atradnes
perimetru, izveidojot aptuveni 2 m augstu valni;
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derīgo izrakteņu ieguve plānota aptuveni līdz 4 m dziļumam bez gruntsūdens
līmeņa pazemināšanas (bez gruntsūdens atsūknēšanas) ar tiešā un apgrieztā
kausa hidrauliskajiem ekskavatoriem;
izraktā materiāla atūdeņošanai, to izstrādes laukumā paredzēts divreiz
pārkraut pagaidu krautnēs;
derīgos izrakteņus paredzēts iegūt 8 mēnešu gadā – no maija līdz decembrim,
tikai darba dienās un diennakts gaišajā laikā, gadā iegūstot līdz 57600 m3
derīgo izrakteņu un izstrādājot karjeru 8 līdz 9 gadu laikā;
kravu transportēšanai paredzēts veikt ne vairāk kā 30 reisus (turp – atpakaļ
60) dienā;
karjerā plānots nodarbināt 6 cilvēkus;
dzeramo ūdeni darbinieku vajadzībām paredzēts pievest tvertnēs;
darbinieku vajadzībām karjerā paredzēts izvietot pārvietojamo tualeti,
noslēdzot līgumu ar attiecīgu firmu par tās izvešanu;
karjerā veidojošos sadzīves atkritumus paredzēts savākt konteinerā un noslēgt
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī karjerā nodarbinātās tehnikas
apkopei un bīstamo atkritumu utilizācijai paredzēts noslēgt līgumu ar
licencētu firmu;
elektroenerģijas pieslēgums karjeram netiek plānots, tomēr nepieciešamības
gadījumā elektroenerģijas padevei paredzēts noslēgt līgumu ar AS
”Latvenergo” Dienvidu elektrotīkliem;
tā kā īpašums ”Vijas” bija vienlaidus slēgtās (drenu) nosusināšanas objekta
”Vanči” sastāvdaļa, tad, lai netiktu pasliktināta meliorācijas sistēmu darbība
blakus esošajos īpašumos, no citiem īpašumiem ienākošās drenu iztekas
paredzēts ievadīt karjera ūdenstilpē, bet visas no plānotā karjera teritorijas
iztekošās drenas - aizcementēt, lai nepieļautu pa tām ūdens novadīšanu no
karjera ūdenstilpes, ko paredzēts izveidot pēc karjera izstrādes;
derīgo izrakteņu transportēšanai paredzēts izmantot labā tehniskā stāvoklī
esošos pašvaldības autoceļus, noslēdzot vienošanos ar pašvaldību par ceļu
izmantošanu un darbībām to uzturēšanai;
karjera izstrādes rezultātā netiek prognozēta ietekme uz tuvāko aku ūdens
daudzumu un kvalitāti, taču, neraugoties uz to, SIA ”VEDA” ir paredzējusi
vismaz reizi gadā (vasaras sausajā periodā) apsekot karjeram tuvāko māju
dzeramā ūdens akas, lai konstatētu karjera izstrādes procesa iespējamo
ietekmi.
paredzētās darbības rezultātā netiek prognozēti gaisu piesārņojošo vielu
normatīvu pārsniegumi;
putekļu izplatības ierobežošanai, derīgo izrakteņu kravas paredzēts transportēt
apsegtas, kā arī sausajā gada periodā paredzēts laistīt ceļa klātni;
paredzētās darbības rezultātā netiek prognozēti būtiski trokšņa līmeņa
pārsniegumi tuvāko māju teritorijās, taču atbilstoši ziņojumā norādītajam, ja,
uzsākot karjera darbību, tiks saņemtas sūdzības no apkārtējo māju
iedzīvotājiem, SIA ”VEDA” apņemas veikt trokšņa mērījumus un
nepieciešamības gadījumā realizēt papildus troksni samazinošus pasākumus,
lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597
”Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktos trokšņa robežlielumus;
potenciālā karjera tuvumā nav īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,
mikroliegumu un īpaši aizsargājamo sugu atradņu, kā arī Latvijas ”NATURA
2000” Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju. Tuvākā īpaši
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aizsargājamā dabas teritorija, kas ir arī Latvijas ”NATURA 2000” Eiropas
nozīmes aizsargājamā dabas teritorija, dabas lieguma ”Lielupes palienes
pļavas” atrodas aptuveni 5,7 km attālumā no karjera teritorijas un netiek
prognozēta negatīva ietekme uz to;
karjera tiešā tuvumā nav blīvi apdzīvotu vietu, kultūrvēsturisku vai rekreācijas
objektu;
potenciālā karjera teritorija skar ”Vanču” kapsētas aizsargjoslu, kas
Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas plānojumā noteikta 300 m.

Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā nav konstatēti izslēdzoši apstākļi, kas
nepieļautu SIA ”VEDA” plānoto smilts - grants un smilts ieguvi atradnē ”Vijas”
zemes īpašumā ”Vijas” (kadastra Nr.54560060233). SIA ”VEDA”, atbilstoši
likuma ”Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 24.pantam, ir atbildīga par sniegtās
informācijas patiesumu un noslēguma ziņojumā ietverto risinājumu īstenošanu.
4. Izvērtētā dokumentācija.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

SIA ”VEDA” 2009.gada 23.februāra iesniegums par paredzēto darbību –
13 lapas.
Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 26.februāra lēmums Nr.104 par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai –
1 lapa.
SIA ”VEDA” 2009.gada 10.marta pieprasījums ietekmes uz vidi novērtējuma
Programmas izstrādei – 17 lapas.
Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 1.aprīļa Programma ietekmes uz
vidi novērtējumam SIA ”VEDA” smilts un smilts – grants ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē ”Vijas” – 6 lapas.
Ietekmes uz vidi novērtējuma smilts – grants un smilts ieguvei Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas” darba ziņojums – 1 sējums, 27 lapas.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma kopsavilkums – 15 lapas.
2009.gada 25.maija ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskās
apspriešanas protokols un tam pievienotie materiāli – 9 lapas.
Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 19.jūnija Atzinums par SIA
”VEDA” smilts un smilts – grants ieguves Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas
pagasta derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojumu – 6 lapas.
Ietekmes uz vidi novērtējuma smilts – grants un smilts ieguvei Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas” noslēguma ziņojums – 177 lapas.
Vides pārraudzības valsts biroja 2009.gada 9.septembra SIA ”VEDA” adresētā
vēstule Nr.3-01/1314 saistībā ar noslēguma ziņojumu – 3 lapas.
SIA ”VEDA” 2009.gada 6.novembrī ar pavadvēstuli Nr.8 iesniegtā ietekmes
uz vidi noslēguma ziņojumā precizētā informācija – 50 lapas.
SIA ”VEDA” 2009.gada 16.novembra vēstule Nr.9, ar kuru Vides
pārraudzības valsts birojs tiek informēts, ka ietekmes uz vidi noslēguma
ziņojumā precizētā informācija ir ievietota Jelgavas novada mājas lapā – 1
lapa.

5. Paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotie ieinteresēto pušu
viedokļi un argumenti (tai skaitā sabiedriskās apspriešanas rezultāti).
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Informatīvie materiāli par SIA ”VEDA” plānoto smilts - grants un smilts ieguvi
derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” bija pieejami: Jaunsvirlaukas pagasta padomē,
Upeskrastos, p/n Staļģenē, Jelgavas rajonā; Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālajā vides pārvaldē, Kazarmes ielā 17A, Jelgavā un Vides pārraudzības
valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
Tā kā pēc paziņojuma publicēšanas par paredzēto darbību likumdošanā noteiktajā
laikā netika saņemti pieprasījumi ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas organizēšanai, Vides pārraudzības valsts birojs
sagatavoja un 2009.gada 1.aprīlī izsniedza Programmu ietekmes uz vidi
novērtējumam SIA ”VEDA” smilts un smilts–grants ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē ”Vijas”.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu smilts un smilts–grants ieguvei
derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” izstrādāja SIA ”VEDA” un 2009.gada 14.maijā
to iesniedza izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums sabiedrībai bija pieejams:
Jaunsvirlaukas pagasta padomē, Upeskrastos, p/n Staļģenē, Jelgavas rajonā;
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, Kazarmes ielā 17A,
Jelgavā un Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē
notika 2009.gada 25.maijā Jaunsvirlaukas pagasta padomē. Šo likumdošanā
paredzēto iespēju piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā izmantoja
9 interesenti. SIA ”VEDA” pārstāve iepazīstināja klātesošos ar paredzēto darbību un
raksturoja tās iespējamo ietekmi uz vidi. Atbildot uz Vides pārraudzības biroja
direktora jautājumu par karjera izvietojumu attiecībā pret Vanču kapiem, tika
sniegta atbilde, ka Vanču kapi atrodas aptuveni 250 m no paredzētās darbības vietas.
Citi klātesošie neizmantoja iespēju uzdot jautājumus.
Darba ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs nesaņēma
nevienu vēstuli saistībā ar plānoto darbību.
Vides pārraudzības valsts birojs izvērtēja ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojuma atbilstību programmā izvirzītajām prasībām, sagatavoja un 2009.gada
19.jūnijā izsniedza atzinumu par smilts-grants ieguves derīgo izrakteņu atradnē
”Vijas” ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu. Atzinumā par darba
ziņojumu tika norādīts, kāda ziņojumā iekļautā informācija papildināma un
precizējama, lai noslēguma ziņojums atbilstu izsniegtās programmas un spēkā
esošās likumdošanas prasībām.
Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja izteiktās prasības, tika sagatavots un
2009.gada 5.augustā iesniegts izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā
ietekmes uz vidi novērtējuma smilts-grants un smilts ieguvei Jelgavas rajona
Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas” noslēguma ziņojums. Noslēguma ziņojums
sabiedrībai bija pieejams: Jaunsvirlaukas pagasta padomē, Upeskrastos, p/n
Staļģenē, Jelgavas rajonā; Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides
pārvaldē, Kazarmes ielā 17A, Jelgavā un Vides pārraudzības valsts birojā,
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Rūpniecības ielā 23, Rīgā, kā arī mājaslapās www.jaunsvirlauka.lv, www.jrp.lv un
www.vidm.gov.lv/ivnvb.
Noslēguma ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs
konstatēja, ka vairākas ietekmes uz vidi novērtējuma programmā un atzinumā par
darba ziņojumu izvirzītās prasības ir tikai daļēji izpildītas. Pēc Vides pārraudzības
valsts biroja pieprasījuma SIA ”VEDA” sagatavoja un 2009.gada 6.novembrī
iesniedza papildinājumus un precizējumus ietekmes uz vidi novērtējuma smiltsgrants un smilts ieguvei Jelgavas rajona Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas”
noslēguma ziņojumam. Sakarā ar notikušo teritoriālo reformu, Jaunsvirlaukas
pagasts tika pievienots Jelgavas novadam. Līdz ar to papildinājumus un
precizējumus ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumam SIA ”VEDA”
ievietoja Jelgavas novada mājas lapā www.jrp.lv.
Noslēguma ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs
nesaņēma nevienu vēstuli saistībā ar plānoto darbību.
6. Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi.
Noslēguma ziņojums un Vides pārraudzības biroja atzinums par to iesniedzams
Jelgavas novada domei. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma obligātie
nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi stājas spēkā tikai tādā
gadījumā, ja tiek saņemts likuma ”Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21.pantā
noteiktais akcepts paredzētās darbības realizācijai kārtībā, kāda noteikta Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.335 ”Paredzētās darbības akceptēšanas
kārtība”.
Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi smilts –
grants un smilts ieguvei Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta atradnē ”Vijas”:
• Darbības ierosinātājam sadarbībā ar pašvaldību jānodrošina smilts – grants un
smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē ”Vijas” zemesgabala ar kadastra Nr.
54560060233 iekļaušana Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta teritorijas
plānojumā.
• Lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
• Projektējot un ierīkojot karjeru, jānodrošina Aizsargjoslu likumā noteikto
prasību ievērošana.
• Karjera izveide meliorētās zemēs nedrīkst pasliktināt meliorācijas sistēmu
darbību, tādēļ jānodrošina, lai netiktu iespaidots ūdens režīms blakus esošajās
teritorijās; likumdošanā noteiktajā kārtībā jāizstrādā un jārealizē meliorācijas
sistēmu pārveides projekts.
• Atbilstoši ziņojumā paredzētajam, derīgo izrakteņu ieguve veicama bez
pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas.
• Jāparedz un jārealizē pasākumi, lai karjera izstrādes laikā nepieļautu naftas
produktu un citu piesārņojošo vielu nokļuvi pazemes ūdeņos.
• Veicot paredzēto darbību, jānodrošina normatīvajos aktos noteikto gaisa
kvalitātes normatīvu prasību ievērošana, tai skaitā, atbilstoši ziņojumā
paredzētajam, putekļu izplatības ierobežošanai, transportējot derīgo izrakteņu
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•

•
•
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•
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kravas, jānodrošina to apsegšana, kā arī sausajā gada periodā jānodrošina ceļa
klātnes laistīšana.
Atbilstoši ziņojumā paredzētajam, ja, uzsākot karjera darbību, tiek saņemtas
sūdzības no apkārtējo māju iedzīvotājiem, SIA ”VEDA” jāveic papildus
trokšņa mērījumus un nepieciešamības gadījumā jārealizē troksni samazinošus
pasākumus, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktos vides trokšņa
robežlielumus tuvāko māju teritorijā.
Lai nodrošinātu ziņojumā paredzēto karjeram tuvāko māju dzeramā ūdens aku
monitoringu, pirms darbu uzsākšanas sadarbībā ar īpašniekiem jāapseko
karjeram tuvāko māju ūdens apgādes avoti, jānomēra un dokumentāli jāfiksē
aku dziļums un ūdens līmenis, veicot periodisku monitoringu karjera izstrādes
gaitā.
Novērojot būtiskas izmaiņas tuvāko māju dzeramā ūdens apgādes avotos, SIA
”VEDA” jānodrošina pasākumi, lai nepasliktinātu šo māju ūdens apgādi.
Derīgā izrakteņa ieguve veicama atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada
19.septembra noteikumu Nr.779 ”Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” prasībām.
Karjera rekultivācija jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atbilstoši noslēguma ziņojumā paredzētajam, SIA ”VEDA” jāvienojas ar
pašvaldību par pašvaldības ceļu izmantošanu un darbībām šo ceļu uzturēšanai.
Karjera rekultivācija jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē jāpieprasa un
jāsaņem vides aizsardzības tehniskie noteikumi paredzētās darbības veikšanai
un meliorācijas sistēmu pārveidošanai.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums.
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un likuma ”Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 20.panta pirmo daļu, Vides pārraudzības valsts birojs nolemj
rekomendēt Jelgavas novada domei izvērtēt un lemt par SIA ”VEDA” smiltsgrants un smilts ieguves zemesgabalā ar kadastra Nr.54560060233 derīgo
izrakteņu atradnē ”Vijas” projekta turpmāko izstrādi, atbilstoši noslēguma
ziņojumā paredzētajiem risinājumiem un šajā atzinumā izvirzītajiem
nosacījumiem.
Šo Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var apstrīdēt Vides ministrijā
mēneša laikā no atzinuma spēkā stāšanās dienas.
Direktors

A. Lukšēvics

2009.gada 20.novembrī.
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