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Par ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām  
dabas teritorijām (Natura 2000) novērtējuma ziņojumu 
 
 Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Ventspils RVP) 
saņēma SIA „Vides Konsultāciju Birojs” sagatavotu ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu 
“Kaļķupes ieleja” novērtējuma ziņojumu (turpmāk – Ziņojums) par paredzētās derīgo izrakteņu 
atradnes paplašināšanas ar turpmāko smilts un smilts – grants ieguvi Dundagas novada, 
Dundagas pagasta, nekustamajā īpašumā “Jaunkalni” (kadastra Nr.8850 004 0010) atradnē 
“Jaunkalni II”. 2008. gadā SIA „Vides Konsultāciju Birojs” jau veica novērtējumu par smilts 
un smilts – grants materiāla atradnes „Jaunkalni” paplašināšanas un turpmākās derīgo izrakteņu 
ieguves ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām, pamatojoties uz kuru, 
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2009. gada 5. martā izsniedza Atzinumu 
Nr. 1 par novērtējuma ziņojuma galīgo redakciju. Atzinums ir zaudējis savu spēku, jo tā 
derīguma laikā (līdz 2012. gada 5. martam) plānotā darbība nebija uzsākta. Darbības uzsākšana 
nebija iespējama, jo tā bija pretrunā Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas 
plānojumam. Šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma redakcija atļauj derīgo izrakteņu ieguvi 
atradnē “Jaunkalni II”. 

Birojs 2014. gada 31. martā izsniedza jaunus nosacījumus ietekmes uz Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) novērtējumam. 

Ventspils RVP, izskatot Ziņojumu, konstatē, ka tas sagatavots un tajā iekļauta informācija 
atbilstoši Biroja sagatavotajiem nosacījumiem.  

Salīdzinājumā ar 2008. gadā veikto ietekmes novērtējumu, ieguves platība ir samazināta 
līdz 6,13 ha (2008. gadā atradni bija paredzēts paplašināt 7 ha platībā) un ieguves apjomi līdz 
aptuveni 60 000 m3/gadā (2008. gadā – 100 000 m3/gadā). Laika posmā no 2008. gadā veiktā 
novērtējuma līdz atkārtota novērtējuma sagatavošanai atradnes “Jaunkalni II” teritorijā 
ieguldīts 0,4 kV pazemes kabelis, kura ekspluatācijas aizsargjosla ir 1 m platumā katrā pusē no 
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kabeļa ass, līdz ar to samazinās ieguves platība. SIA “Talce” Valsts vides dienestā nepieciešams 
saņemt jaunu derīgo izrakteņu ieguves limitu. 

Ņemot vērā ekspertu sniegtos atzinumus, Ziņojumā iekļauti inženiertehniskie pasākumi, 
kas mazinātu ietekmi uz vidi: 

1. Atradni “Jaunkalni II” ir paredzēts un atļauts izstrādāt tikai bez speciālu gruntsūdens 
līmeņa pazemināšanas pasākumu realizācijas.  

2. Lai mazinātu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tiek plānota jauna 
pievedceļa izbūve gar zemesgabala “Jaunkalni” rietumu malu (uz dienvidiem no 
atradnes “Jaunkalni II”) ar pieslēgumu pie esošā ceļa viensētas “Jaunkalni” tuvumā. 

3. Atradnes “Jaunkalni II” ierīkošana ne tuvāk kā 100 – 300 m no Zilo kalnu kraujas. 
Segkārtas krautņu veidošana tikai nelielā augstumā, bez stāvām nogāzēm un ar nelielu 
slīpumu karjera virzienā, iespējams – ar lietus ūdens novadgrāvi apkārt tām 
(novadgrāvja slīpums – atradnes virzienā).  

4. „Buferzonas” (vismaz 20 m platumā) atstāšana starp segkārtas krautnēm un Zilo kalnu 
nogāzi, dabiskās veģetācijas (zāles) saglabāšana un saimnieciskās darbības neveikšana 
(tajā skaitā – autotransporta neizmantošana) šajā zonā.  

5. Speciālu aizsargstādījumu (iespējams – 3 joslās) ierīkošana posmā starp segkārtas 
krautnēm un Zilo kalnu krauju. Ātraudzīgu krūmu (piemēram, ceriņu un vilkābeļu) 
aizsargstādījumu ierīkošana gar vismaz vienu no piebraucamā ceļa malām.  

Vienlaikus Ventspils RVP vērš uzmanību, ka Ziņojuma 16. lappusē izmantota atsauce uz 
spēkā neesošiem Ministru kabineta 16.10.2015. noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas plānošanas dokumentiem”.  

Ventspils RVP, izskatot Ziņojumu, konstatē, ka tas sagatavots un tajā iekļauta informācija 
atbilstoši Biroja izsniegtajiem nosacījumiem. 

Ventspils RVP, izvērtējot Ziņojumā apskatītos risinājumus ietekmes uz Eiropas nozīmes 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) – Slīteres nacionālo parku un dabas 
liegumu “Kaļķupes ieleja” – mazināšanai, secina, ka, ievērojot ekspertu izvirzītās prasības, nav 
sagaidāma būtiska ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
 
 
 
Direktores vietniece, 
Kontroles daļas vadītāja                             A. Adamsone 
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