
PAZIŅOJUMS 

PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA 

SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 
 

Publicēts laikraksta STABURAGS 2018.gada 12.oktobra 81. (7852.) numurā 

 

Paredzētās darbības 

nosaukums: 

Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles 

kreisais krasts 2018.gada iecirknis” 

Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”,  

vienotais reģistrācijas Nr.40003095713 

Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004 

Tālrunis:  67627782 

e-pasts:  acb@acb.lv    

Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:  

 “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes 

vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 

001 0113, 3280 001 0114; 

 “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 

3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 

0135; 

 “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049; 

 “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168; 

 “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.  

Datums, kad pieņemts VPVB  

lēmums par nepieciešamību 

veikt paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi novērtējumu: 

Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums 

Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu 

Paredzētās darbības 

apraksts:   

Izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo 

izrakteņu (smilts-grants) ieguvi 14,075 ha platībā. Plānotais 

produkcijas apjoms aptuveni 80 000 m
3
 gadā. Lai nodrošinātu 

plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta smilts-grants materiāla 

šķirošana, drupināšana un mazgāšana, kā arī plānots izveidot 

nosēddīķi. 

Lai realizētu paredzēto darbību, nepieciešams veikt atmežošanu 

aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. 

Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, 

plānots pārbūvēt pievedceļu  gar īpašuma “Birznieki” ziemeļu 

robežu.  

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30   

Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads. 

Laiks un vieta, kur 

sabiedrība var iegūt 

informāciju par paredzēto 

darbību un iepazīties ar 

sagatavotajiem 

dokumentiem:  

 Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, 

LV-5134, www.jaunjelgava.lv 

 

 SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv 

sadaļā “Jaunumi” 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018.gada 2.novembrim Vides 

pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, 

fakss:67321049,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv) 
 

http://www.jaunjelgava.lv/








PAZIŅOJUMS  

PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA  

SABIEDRISKO APSPRIEŠANU 

 
Paziņojums par sanāksmi publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā 

“Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā 

 

Paredzētās darbības 

nosaukums: 

Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles 

kreisais krasts 2018.gada iecirknis” 

Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713) 

Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004 

Tālrunis:  67627782 

e-pasts:  acb@acb.lv  

Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:  

 “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 

001 0114; 

 “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 

001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135; 

 “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049; 

 “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 3280 001 0168; 

 “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.  

Datums, kad pieņemts VPVB  

lēmums par nepieciešamību 

veikt paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi novērtējumu: 

Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-

02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. 

Ziņojuma nosaukums un  

sagatavošanas datums:  

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) 

ieguvei atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis, 2019. 

gada augusts. 

Ziņojuma sagatavotājs:  SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693) 

Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050 

Tālrunis:  67557668 

e-pasts:  birojs@vkb.lv 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30  

Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība 

var iegūt informāciju par 

paredzēto darbību un 

iepazīties ar sagatavotajiem 

dokumentiem:  

 Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-

5134 (darba dienās, darba laikā); 

 Jaunjelgavas novada domes tīmekļa vietne www.jaunjelgava.lv;  

 SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne www.vkb.lv 

sadaļā “Jaunumi”. 

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 

18.septembrim:  

 Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, 

fakss:67321049,  e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv); 

 AS “A.C.B.” (adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782,                           

e-pasts:acb@acb.lv ). 
 

mailto:acb@acb.lv
http://www.jaunjelgava.lv/
http://www.vkb.lv/
http://www.vpvb.gov.lv/


PRIEKŠLIKUMI, KAS SAŅEMTI ZIŅOJUMA SABIEDRISKĀS 

APSPRIEŠANAS LAIKĀ 

 Priekšlikumi par ietekmes uz vidi 

novērtējuma Ziņojumu  

Komentāri 

 Sabiedriskajā apspriešanā izvirzītie jautājumi (27.08.2019.) 

1. 20 metrus no Lapsu mājām faktiski ir 

krauja 15m augstumā bez 

stiprinājumiem un žogiem. Vai tas ir 

droši? Tur var ieklīst mājdzīvnieki un 

staigāt bīstami 

Problēma tiks risināta izstrādājot atradnes Derīgo 

izrakteņu ieguves un rekultivācijas projektu. Krastu 

līnijai ir jābūt drošai. Atradnes teritorijā nedrīkst 

atrasties nepiederošas personas. Ir jāievēro drošības 

pasākumi. Tiks risināts arī brīdinājuma norāžu 

jautājums. 

2. Kas notiks, ja šajā vietā nobruks 

krasts. Ir bīstamība, ka Daugava 

“sagrauzīs” krastu un savienosies ar 

atradni. Šim karjeram ūdens līmenis ir 

salīdzināts ar Daugavas ūdens līmeni? 

 Augstās kraujas teritorijā (pie “Lapsu” mājām), kur 

pašreiz tuvāk atrodas SIA “Salenieku bloks”,  ir 

izstrādātā zona, kuru,  varētu rekultivēt jau paralēli 

izstrādes darbiem jaunajā darbības zonā. Nogāžu un 

vaļņa drošība iekļauta 10.nodaļas aprakstā. Karjerā 

izveidotajā ūdenstilpē ir novērotas ūdens līmeņa 

svārstības atbilstoši mākslīgi radītām izmaiņām 

Daugavas ūdens līmenim. 

 Fizisku personu vēstule (17.09.2019.) 

1. Obligāti projektā un tā skaidrojošā 

aprakstā noteikt, ka atradnes teritorijas 

rekultivāciju var uzsākt karjera daļās, 

kur darbi vairs nenotiek. Mainot 

noteikumus paredzot rekultivāciju 

uzsākt, kad pabeigta karjera darbība. 

Šis process var vilkties bezgalīgi un 

izmantots ļaunprātīgi no derīgo 

izrakteņu ieguvējiem.  

Ziņojumā (5.1. punktā) ir iekļauts, ka “rekultivācijas 

pasākumi ir jāuzsāk 1 gada laikā pēc izstrādes 

pabeigšanas. Tā kā atradnes izstrādes termiņi šobrīd ir 

vairāk teorētiski un tā iespējama laika intervālā no 10 

līdz 25 gadiem, tad rekultivācijas pasākumi ir jāveic 

paralēli izstrādei, vietās, kur tas iespējams’.  

2. Paredzēt nepareizi norakto krauju 

nostiprināšanu atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

Šis komentārs attiecināms uz darbību, kas atradnes 

izstrādē ir veikta līdz šim. Karjera izstrādes procesā ir 

pieļauta stāvas nogāzes veidošanās, kas ir bīstama, ja 

netiek ievēroti drošības pasākumi. Derīgo izrakteņu 

ieguves un rekultivācijas projektā jāiekļauj pasākumi 

izstrādātās teritorijas rekultivācijai, it īpaši kraujas pretī 

“Ļapsu” mājai  stiprināšanai.  

 

3. Lūdzam skaidrojumu, ko nozīmē 

minētās teritorijas rekultivācija. Vai 

tās ietvaros var paredzēt vismaz 40% 

meža zemju atjaunošanu. 

Karjera rekultivācijas risinājumi iekļauti 5.1. punktā 

(39.lpp.). Pēc sugu un biotopu ekspertes atzinuma, pēc 

karjera rekultivācijas teritorija var kļūt bioloģiski un 

ainaviski pievilcīga. Vietās, kas netiks appludinātas ir 

perspektīvi (ja tiks nodrošināta atbilstoša 

apsaimniekošana ekstensīvu pļaušanu un/vai ganīšanu) -  

izveidot sausus zālājus, jo šādu zālāju sugas jau tagad ir 

satopamas apkārtnē. Ja nav paredzams, ka zālāju 

platībām būs apsaimniekotājs, tad neapplūdušo vietu 

apsaimniekošanai vēlams ieaudzēt mežu (7.2.punkts, 

65.lpp). 

4. Prasība samazināt vibrāciju, skaņas un 

putekļu ietekmi īpašuma  “Lapsas” 

iedzīvotājiem paliek aktuāla. Jāveic 

pasākumi drošībai (karjera 

ziemeļaustrumu mala ir norakta kā 

Vibrācijas, trokšņa un putekļu ietekme novērtēta 

Ziņojuma 8.4. punktā, 14.punktā izvirzīti nosacījumi 

ietekmju samazināšanai. 



stāva krauja pie īpašuma “Lapsas”) un 

dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas projektā 

jāiekļauj pasākumi izstrādātās teritorijas rekultivācijai, it 

īpaši kraujas pretī “Ļapsu” mājai  stiprināšanai. 

 

5. Ņemot vērā to, ka dabas parka 

“Daugavas ieleja”  ir pieguļoša 

karjeram un vibrācijas ietekme uz 

apkārtējo vidi un iedzīvotājiem nav 

izvērtēta, pēc iespējas samazināt 

licences smilts – grants atradnes 

izstrādei termiņu, nosakot to 

maksimāli īsu.  

Vibrācijas ietekmi uz dabas parka “Daugavas ieleja” 

dabas vērtībām objektīvi izvērtēt ir komplicēts 

uzdevums, jo nav pietiekams normatīvais regulējums. 

Smilts-grants ieguves procesā netiek pielietota 

spridzināšanas metodes, kas varētu izraisīt vibrācijas 

draudus. 

Galvenais traucējošais vibrācijas avots ir SIA “Salenieku 

bloks” darbība – betona bruģa ražošanas process (formu 

iztukšošana). Ietekme ir ierobežojama ar nosacījumiem 

uzņēmumam izsniegtajā B kategorijas darbības atļaujā.  

6. Neveikt meža izciršanu iesnieguma 

sākumā minētajos zemesgabalos, kur 

netiks veikta izstrāde līdz darba 

pabeigšanai un karjera rekultivācijai  

Meža izciršana nav paredzēta. Zemes gabalā “Birznieki” 

(kurā netiks veikta ieguve) mežs tiks saglabāts.  

7. Lūdzam precizēt izstrādes grunts 

apjomu iespējamo neatbilstību pret 

ziņojumā norādīto, laukums pret 

dziļumu. 

Ziņojumā iekļautie grunts apjomi, izstrādes laukums un 

dziļums ir atbilstoši informācijai, kas iekļauta  SIA 

“3DProjekts” izstrādātajā Pārskats par smilts – grants 

atradnes “Aizkraukle (kreisais krasts)” (2018.gada 

iecirknis) ģeoloģiski izpētīto un atlikušo krājumu 

aprēķinu,  2018.  

8. Lūdzam precizēt vai teritorija pie 

Daugavas nav applūstoša un kā 

karjera darbība var ietekmēt 

applūšanu.  

Karjera paplašināšanā jāievēro atbilstoši nosacījumi 

(jāiekļauj Derīgo izrakteņu ieguves un rekultivācijas 

projektā ) – tostarp nogāžu slīpumu veidošana, kas kopā 

ar ceļu veidos noturīgu valni gar atradnes R un Z malu. 

Daugavas applūšana neietekmē karjera darbību, jo tas 

atrodas uz paugura. Karjerā izveidotajā ūdenstilpē ir 

novērotas ūdens līmeņa svārstības atbilstoši mākslīgi 

radītām izmaiņām Daugavas ūdens līmenim. Karjerā 

esošā  ūdenstilpe nerada spēcīgu viļņošanos, tāpēc krastu 

erozija ir paredzama minimāla un neapdraudēs vaļņa 

drošību. Papildināta Ziņojuma 10.nodaļa.  

 


