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SIA “Vides konsultāciju birojs” birojs@vkb.lv 
 

zināšanai: 
Vides pārraudzības valsts birojam vpvb@vpvb.gov.lv  

 Par novērtējuma ziņojumu 
Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 

iesniegumu ar kuru Jūs aicināt paust viedokli par paredzēto darbību un sniegt viedokli 
par sagatavoto „Novērtējuma ziņojumu par paredzētās derīgo izrakteņu atradnes 
paplašināšanas ar turpmāko smilts un smilts – grants ieguvi Dundagas novada 
Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā „Jaunkalni” ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas 
liegumu  „Kaļķupes ieleja”” (turpmāk – Novērtējums). 

Izvērtējot Novērtējumu un iepazīstoties ar tā pielikumiem sniedzam šādu 
viedokli: 

1. Kopumā Novērtējums pietiekoši vispusīgi izvērtē paredzamās atradnes 
paplašināšanas ietekmes. Tomēr ir vairāki jautājumi, kam būtu 
nepieciešams pievērst papildus uzmanību. 

2. Līdzenajā, pārsvarā lauksaimniecības zemēm aizņemtajā Dundagas 
pacēluma ainavā ievērojamu ietekmi uz ainavas vizuālo kvalitāti atstās ne 
tik daudz pats karjers, bet gan segkārtas materiāla atbērtnes. Turklāt, kā 
atzīmēts ekspertes I. Rērihas slēdzienā, „vietās, kur atbērtnes robežojas ar 
meža līniju, notiek (...) daļiņu noskalošanās pa samērā stāvo krauju, 
rezultātā tiek iznīcināta dabiskā augu sega un šajās vietās zemsedzes tikpat 
kā nav”. Ņemot vērā minēto, būtu vēlams segkārtas atbērtnes veidot pēc 
iespējas zemākas, mazākās platībās un tālāk no stāvo nogāžu augšmalas, 
lai nenotiktu materiāla noskalošana aizsargājamajās teritorijās, kā arī 
apsvērt iespēju izmantot atradnes „Jaunkalni II” segkārtas materiālu 
atradnes „Jaunkalni” rekultivācijai. Tas nodrošinātu mazāku kopējo 
atbērtņu apjomu, kā arī mazāku ruderālo un adventīvo sugu izplatīšanās 
iespēju no atbērtnēm aizsargājamajās teritorijās. 

3. Pozitīvi vērtējams, ka atbilstoši Novērtējumam ieguve netiek plānota tuvāk 
par 100 metriem no Slīteres nacionālā parka robežas (Zilo kalnu kraujas), 
kā arī tas, ka derīgo izrakteņu ieguve tiks atvirzīta no Milzgrāvju ielejas un 
pievadceļi tiks atvirzīti prom no pieguļošajām īpaši aizsargājamajām dabas 
teritorijām. 



 2

Tomēr no dabas daudzveidības saglabāšanas viedokļa nav nepieciešams 
Novērtējumā iekļautais nosacījums šajā „buferzonā” nepļaut zāli. Ilgstoša 
nepļaušana izraisītu zālāju degradāciju un kokaugu ieviešanos. Vēlamāka 
būtu zālāja pļaušana pēc čemurziežu noziedēšanas, kas nodrošinātu gan 
eksperta K. Vilka atzinumā minēto bezmugurkaulnieku barošanās iespēju, 
gan saglabātu zālāja sugu sastāvu ilgtermiņā. Atsevišķos iecirkņos, kur 
pļaušana varētu būt apgrūtināta, būtu pieļaujama ekspertes I. Rērihas 
ieteiktā kokaugu aizsargjoslas veidošana Zilo kalnu kraujas augšējā malā. 

4. Novērtējums paredz atradni izstrādāt neietekmējot gruntsūdens līmeņus, 
bez jebkāda veida ūdeņu papildus novadīšanas, tādējādi nodrošinot, ka 
avoti un avoksnāji aizsargājamajās teritorijās praktiski netiek ietekmēti. 
Tomēr nav saprotams Novērtējumā iekļautais apgalvojums, ka derīgo 
izrakteņu ieguvi zem gruntsūdens līmeņa veikt nedrīkst, jo īpaši ņemot 
vērā, ka atbilstoši Novērtējumā minētajam, atradnē „Jaunkalni” 20%, bet 
atradnē „Jaunkalni II” 14% no smilts-grants materiāla atrodas zem 
gruntsūdens līmeņa. Šādas ievērojamas daļas derīgā materiāla atstāšana 
zemes dzīlēs ir pretrunā ar Likuma «Par zemes dzīlēm»  15. panta 2. daļu, 
kas pieprasa racionālu derīgo izrakteņu ieguvi. Būtu nepieciešams 
Novērtējumā iekļaut prasību pilnīgai, ciktāl tas tehniski ir iespējams, 
derīgā izrakteņa izmantošanai, tai skaitā zem gruntsūdens līmeņa, bez 
ūdens līmeņa pazemināšanas. 

Ņemot vērā minēto, Pārvalde uzskata, ka Novērtējumā nepieciešams iestrādāt 
Pārvaldes minētos papildinājumus un labojumus, pēc kuru iestrādes SIA „Vides 
konsultāciju Birojs» izstrādātais Novērtējums ietvertu pietiekoši vispusīgu un 
kvalitatīvu paredzamās ieguves radīto ietekmju izvērtējumu un  paredzamā smilts un 
smilts-grants ieguve būtisku negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas 
teritorijām, kā arī uz dabas un ainavas vērtībām neatstātu. 
 
Ar cieņu 
Dabas aizsardzības departamenta direktore                                                 G.Strode 
 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 
ZĪMOGU  

Ozols 26527214 
dainis.ozols@daba.gov.lv 


