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Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales" un ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojuma dolomīta ieguvei atradnē ‘’Purmales’ Bauskas 

novada Iecavas pagastā, sabiedriskās (publiskās) apspriešanas sanāksmes 

protokols 

 

2021. gada 2. septembrī 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada             10. jūniju) 

sanāksme notiek attālināti, izmantojot Microsoft Teams.  

Sanāksme tiek atklāta plkst.17:05 

Sanāksmi vada: Aiga Kāla, sanāksmes moderatore 

Sanāksmes dalībnieki: Attālināti sanāksmē piedalās 38 dalībnieki (dalībnieku saraksts pieejams 

pēc pieprasījuma) 

Sanāksmi protokolē: Kristiāna Siliņa, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides 

speciāliste 

Sanāksmes gaita: 

A. Kāla dod vārdu sanāksmes atklāšanai Bauskas novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam A. Mačekam. 
 
A. Mačeks informē sanāksmes dalībniekus par dokumentu apriti saistībā ar paredzēto 
darbību. Norāda, ka pašvaldība izstrādājot darba uzdevumu detālplānojumam, tajā 
iekļāvusi svarīgākos aspektus, t.sk., ņemot vērā iepriekš izstrādāto ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu. Aicina sabiedrību uzdot sev interesējošos jautājumus, lai 
dokumentu izstrādē iesaistītie speciālisti varētu sniegt atbildes. Norāda, ka arī pašvaldība 
centīsies atbildēt uz jautājumiem, kas skar viņu kompetenci un, ja atbildi nebūs iespējams 
sniegt uzreiz, tā tiks sniegta rakstveidā, konkrētajam jautājuma uzdevējam.  
 
A. Kāla informē par sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises kārtību un iespējām 
uzdot sev interesējošos jautājumus. Tiek norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc 
sanāksmes būs pieejams gan sanāksmes video ieraksts, gan protokols.  
 
A. Kāla dod vārdu SIA SCHWENK Latvija pārstāvim I. Celiņam. 
 
I. Celiņš īsumā iepazīstina ar uzņēmumu un sniedz informāciju par paredzēto darbību 
t.sk., teritorijas sagatavošanu un iekārtošanu, derīgo izrakteņu ieguvi un paredzēto 
transportēšanas maršrutu. 
 
A. Kāla dod vārdu SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvei L. Kursītei, lai 

iepazīstinātu ar sagatavotā IVN ziņojuma galvenajiem rezultātiem un secinājumiem. 
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Uzsākot prezentāciju, L. Kursīte iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka IVN nepieciešamību un informāciju par IVN procedūru. Tiek sniegta informācija par 

izvērtētajām ietekmēm attiecībā uz hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņām, 

piesārņojošo vielu emisiju gaisā, paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni, spridzināšanas darbu 

ietekmi, kā arī iespējamo ietekmi uz dabas vērtībām. Prezentācijas beigās tiek sniegta informācija 

par to, kā sabiedrība var iesaistīties un uzdot sev interesējošos jautājumus un par to, kādā veidā 

uz šiem jautājumiem tiks atbildēts. 

A. Kāla dod vārdu SIA “Grupa93” pārstāvei R. Beikmanei-Modnikai, lai sniegtu informāciju par 

sagatavoto detālplānojumu. 

R. Beikmane-Modnika iepazīstina ar detālplānojuma izstrādes procesu un tajā iekļautajiem 

risinājumiem, tostarp attiecībā uz nacionālas nozīmes infrastruktūras objektu attīstībai 

paredzētajām teritorijām, transporta organizāciju t.sk., ar priekšlikumu pašvaldības autoceļa A11 

pieslēguma izbūvei pie plānotā autoceļa E67 (Iecavas apvedceļš), inženiertīkliem un meliorācijas 

sistēmu. Tiek norādīts, ka detālplānojumā ir ietverti risinājumi, kas attiecināmi uz iedzīvotāju 

sadzīves apstākļiem un vides kvalitātes uzlabošanu, ņemot vērā izvērtētās ietekmes IVN ziņojuma 

ietvaros. Prezentācijas beigās tiek sniegta informācija par detālplānojuma īstenošanas kārtību un 

sabiedrības iespējām sniegt priekšlikumus un iespējām sekot aktuālajai informācijai par 

detālplānojuma izstrādes procesu. 

Pēc prezentācijas tiek uzsākta jautājumu un atbilžu sadaļa. A. Kāla dod vārdu sanāksmes 

dalībniecei. 

Sanāksmes dalībniece, kuras īpašums atrodas paredzētās darbības apkārtnes teritorijā, norāda, 

ka dienvidu pusē izvietotas trīs dzīvojamās mājas, kuru teritorijā atrodas akas un kuras nav 

vērtētas IVN procesā. Norāda, ka iepriekš ir bijusi individuāla tikšanās ar detālplānojuma 

izstrādātājiem un SIA SCHWENK Latvija pārstāvi  I. Celiņu, tikšanās tika protokolēta. Jautā, vai ir 

iespējams saņemt individuālo pārrunu protokolu, jo individuālajās sarunās esot prezentētas citas 

ieguves metodes, ja salīdzina  ar prezentēto šodienas sanāksmes laikā. 

I. Celiņš norāda, ka viņam ir grūti komentēt, par kādām citām ieguves metodēm ir runāts. Attiecībā 

uz minēto aku tiek norādīts, ka, kā jau tas tika skaidrots individuālajās sarunās, aka netika 

apsekota, jo šobrīd minētajā vietā nav apdzīvota viensēta. Paskaidro, ka primāri tika apsekotas 

akas, kuras tiek izmantotas un uz kurām attiecināmi ūdens zuduma riski. Norāda, ka sanāksmes 

dalībnieces minēto aku ir iespējams apsekot un iekļaut monitoringā, un, ja aka ir apdraudēta, veikt 

attiecīgās darbības, lai nodrošinātu ūdeni. 

Sanāksmes dalībniece lūdz uz jautājumu atbildēt pēc būtības, skaidrojot, ka šobrīd apkārtnē esot 

sešu īpašumu īpašnieku un tiesisko valdītāju zemes īpašumi, uz kuriem ietekme nav vērtēta. 

Norāda, ka individuālo sarunu laikā kā ieguves metode ir prezentēta sprādzienu masas 

samazinājumi, taču šodien prezentēta arī alternatīva ieguves metode. Par viensētu norāda, ka tā 

esot apdzīvota. Atkārtoti norāda, ka IVN procedūras ievaros nav vērtēta ietekme uz vienu viensētu 

un trīs akām, līdz ar to detālplānojumā nav paredzēti ietekmes uz vidi mazinošie pasākumi. 

Atkārtoti jautā, kur ir iespējams iepazīties ar individuālo sarunu protokolu. 
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I. Celiņš norāda, ka individuālais pārrunu protokols tiks nosūtīts. Attiecībā uz akām atkārtoti 

norāda, ka tika vērtētas tās akas, kuras hidroģeologs noteica par vajadzīgu, lai sastādītu 

hidroģeoloģisko modeli un novērtētu iespējamo ietekmi. Norāda, ka nav iespējams apsekot visas 

akas, tādēļ apsekošanai tika izvēlētas tās akas, kuras atrodas apdzīvotu viensētu teritorijā. 

Atkārtoti norāda, ka minēto aku ir iespējams apsekot un veikt attiecīgās darbības, lai viensētu 

nodrošinātu ar ūdeni. 

Sanāksmes dalībniece jautā, vai veicot trokšņa novērtējumu tika ņemts vērā, ka viensēta “Lielie 

Rūķi” ir apdzīvota un pēc kāda principa tika izvēlētas viensētas, kurās noteikts trokšņa līmenis, vai 

tie bijuši konkrēti metri no ceļa. Norāda, ka viensētā “Lielie Rūķi” esot izstrādāts projekts un ir 

uzsākta būvniecība, un ka jaunbūve atradīsies tuvāk nekā “Mazrūķi”. 

I. Celiņš norāda, ka veicot trokšņa novērtējumu viensēta “Lielie Rūķi” tika ņemta vērā kā 

apdzīvota. 

Sanāksmes dalībniece norāda, ka detālplānojuma paskaidrojuma rakstā ir teikums, ka 

transportēšanas maršruta ceļa un ieguves vietas atputekļošana tiks veikta atbilstoši 

nepieciešamībai. Lūdz šo informāciju konkretizēt. Skaidro, ka šodien gar mājām tiek izvestas 

dolomīta šķembas no citas atradnes un kravas automašīnas kursē ar intervālu, kas ir mazāks par 

1 minūti, kā rezultātā ir ļoti daudz putekļu. Tāpat, norāda, ka, neskatoties uz ātruma 

ierobežojošām zīmēm, tās netiek ievērotas. 

I. Celiņš norāda, ka atputekļošanu var veikt ar divām metodēm – mitrināšanu un kaisīšanu ar 

kalcija hlorīdu un tā tiks veikta pēc vajadzības. Norāda, ka atputekļošanas nodrošināšana ir 

izstrādātāju un transportētāju atbildība, un šāda aprakstītā situācija, kad rodas putekļi, nedrīkst 

veidoties. Aicina pašvaldības pārstāvjus fiksēt šādas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus. 

Norāda, ka atputekļošanas veikšana būs ietverta SIA SCHWENK Latvija administratīvajā līgumā ar 

pašvaldību un tā būs jāveic. 

Sanāksmes dalībniece norāda, ka atputekļošana, ja to īsteno pareizi, ir efektīva. Jautā, kurš būs 

kritērijs pēc kura tiks veikta atputekļošana: 1) 2-3 reizes sezonā; 2) pēc iedzīvotāju sūdzībām vai 

kāds cits kritērijs. 

I. Celiņš norāda, ka kritērijs ir putekļu daudzums – ir vai nav. Ja putekļi būs, atputekļošana tiks 

veikta. Norāda, ka, protams, arī iedzīvotāji tiks uzklausīti. Komentē, ka pie plānotās 

transportēšanas intensitātes atputekļošana ar kalcija hlorīdu varētu tikt veikta 4 reizes gadā, bet, 

kā jau minēts iepriekš, tā tiks veikta, ņemot vērā faktisko situāciju. 

K. Siliņa norāda, ka trokšņa modelis tika sastādīts, ņemot vērā tehnikas vienības, ko paredzēts 

izmantot derīgo izrakteņu ieguvē ar plānoto transportēšanas intensitāti. Tāpat tika ņemti vērā arī 

tādi faktori kā reljefs un meteoroloģija. Trokšņa izplatība tika vērtēta kopumā, neizdalot to, cik 

tālu viensēta atrodas no ceļa. 

Sanāksmes dalībniece norāda, ka īsti nesaprata, kā tika izvērtēta trokšņa ietekme. Norāda, ka 

šobrīd, kad darbojas “Jaunbemberu” karjers un brauc kravas auto, mājā ir jūtamas vibrācijas. 

Tāpat norāda, ka ir uzlikta ātruma samazināšanas zīme 30 km/h, bet ātruma ierobežojums netiek 
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ievērots, un arī nākotnē tas neatrisinās problēmu. Norāda, ka viņai, kā “Lapskalnu” iedzīvotājai, 

būtiskākais ir vibrāciju un trokšņa līmeņa, putekļu un ātruma samazinājums. Jautā, vai ceļš tiks 

atputekļots arī tad, kad karjerā nestrādās. 

I. Celiņš norāda, ka pēc trokšņa modelēšanas rezultātiem un detālplānojumā iekļautajiem 

risinājumiem, pie viensētas “Lapskalni” ir paredzēts asfaltēts ceļa posms, lai samazinātu trokšņa 

līmeni, kas jau šobrīd ir ļoti augsts. 

Sanāksmes dalībniece norāda, ka asfaltēts ceļa posms varētu mazināt troksni un, iespējams, arī 

vibrācijas, bet tas neatrisinās jautājumu par ātrumu, jo, ja būs asfalts, auto brauks ātrāk. Norāda, 

ka ceļa zīmes nestrādās. 

I. Celiņš norāda, ka SIA SCHWENK Latvija visas automašīnas ir aprīkotas ar GPS iekārtām un 

transporta speciālisti seko līdzi tam, ar kādu ātrumu pārvietojas uzņēmuma automašīnas. Informē, 

ka uz uzņēmuma automašīnām ir telefona numuri, uz kuriem var zvanīt un veikt komentārus par 

attiecīga šofera braukšanas stilu. Norāda, ka uzņēmuma automašīnu pārvietošanās ātrums tiks 

kontrolēts. Informē, ka administratīvajā līgumā ir punkts, kurš paredz pašvaldībai un uzņēmumam 

vienoties par ceļa uzturēšanu, t.sk., arī laikā, kad darbība netiek veikta. 

Sanāksmes dalībniece jautā, kā tiek plānots ūdens monitorings. 

I. Celiņš norāda, ka pirms ieguves tiks apsekotas tās akas, kuras jau šobrīd ir identificētas kā riska 

objekts, un, kurās potenciāli varētu mainīties ūdens līmenis. Aicina cilvēkus, kuriem ir seklās akas 

un ir bažas par ūdens pazušanu, dot ziņu un arī šīs akas tiks iekļautas apsekošanā. Informē, ka 

pirms ieguves uzsākšanas tiks izveidots monitoringa tīkls, kurš sastāvēs no atsevišķiem urbumiem, 

kuros būs līmeņa nolasītāji, tādējādi sekojot līdzi dinamikai, kā mainās pazemes ūdens līmenis gan 

akās, gan monitoringa urbumos. Situācijā, kad tiks konstatēts, ka ietekme ir būtiska, tiks darīts 

viss, lai nesagaidīto to brīdi, kad ūdens vairs nav, bet problēma tiks risināta laicīgi. 

Sanāksmes dalībniece jautā, vai tiek plānots slēgt individuālus līgumus attiecībā uz 

problēmsituācijām, kas var veidoties attiecībā uz troksni, putekļiem, autoceļu un ūdeni. 

I.Celiņš norāda, ka ceļš, ceļa apsaimniekošana un atputekļošana tiks iekļauta administratīvajā 

līgumā, kas tiks slēgts ar pašvaldību, un pašvaldība varēs kontrolēt saistību izpildi. Norāda, ka ir 

saistības, kas jāizpilda pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas. Attiecīgi ceļa sagatavošana tiks 

veikta pirms derīgo izrakteņu ieguves. Norāda, ka par urbumu ierīkošanu tiks slēgts individuāls 

līgums. 

Jautājums no tērzētavas: Sakiet, lūdzu, pēc kādas metodikas tika aprēķināts, ka nostādināšanas 

dīķi spēs mazināt suspendētās vielas novadītajos ūdeņos. 

I. Celiņš norāda, ka pēc aprēķiniem nepieciešamā dīķa platība ir 3000 m2 un dīķim jābūt aptuveni 

2 m dziļam. Norāda, ka derīgo izrakteņu ieguves projektā šie parametri tiks precizēti.   

Jautājums no tērzētavas: Kuri dīķi atradnes apkārtnē tika apsekoti un kādi bija novērojumu 

rezultāti? Vai tika apsekoti arī dīķi, kas izbūvēti deviņdesmitajos gados bez projekta? 

 



14 
 

I. Celiņš norāda, ka dabā tika apsekoti tikai tuvākie dīķi, taču ir dīķi, kas fiksēti arī no tālizpētes 

datiem aptuveni 1,5 km rādiusā ap karjeru. Norāda, ka sākotnēji monitorings tiks veikts dīķos, 

kuru platība ir lielāka par 800 m2. 

Jautājums no tērzētavas: Cik lielu sprāgstvielu daudzumu paredzēts izmantot vienā spridzināšanas 

reizē? 

I. Celiņš atbild, ka nepieciešamais sprāgstvielu daudzums ir mainīgs un atkarīgs no dažādiem 

parametriem, vidēji tie varētu būt 20 kg uz vienu urbumu un vienā spridzināšanas reizē tie varētu 

būt 50 urbumi. 

Jautājums no tērzētavas: Kurš izlemj un pēc kādiem kritērijiem, kuru ieguves metodi (irdināšanu, 

spridzināšanu vai kombinēto) izmantos attiecīgās atradnes vietās? 

D. Mačs, norāda ka robeža, pie kuras izvēlas vienu vai otru metodi, ir tuvināta sprāgstvielu 

daudzumam, kas šajā gadījumā ir 20 kg uz vienu urbumu. Sprāgstvielu izmantošana noteikta, lai 

nodrošinātu robežlielumus, ko nosaka vācu standarts DIN un tā būtu ekonomiski izdevīga. Tuvāk 

dzīvojamām ēkām izmantojamais sprāgstvielu apjoms ir mazāks un līdz ar to ekonomiski 

neizdevīgāks. Balstoties uz šo kritēriju arī tika noteikta ieguves metodes izmantošana dažādās 

vietās. 

Jautājums no tērzētavas: Kādu organizāciju plānojat piesaistīt vibrāciju novērošanai pie 

spridzināšanas darbiem? Cik bieži tiks veikti mērījumi? Vai iekārtas pie ēkām tiks uzstādītas uz 

ilgstošu laiku? 

D. Mačs norāda, ka, veicot spridzināšanas darbus, monitorings ir primāri nepieciešams, lai būtu 

iespējams veikt korekcijas lādiņa aprēķinam. Tas nepieciešams spridzināšanas darbu veicējiem, 

kuri uzņemas civiltiesisko atbildību par to, lai nenodarītu kaitējumu tuvumā esošajām viensētām, 

ražošanas un citiem infrastruktūras objektiem. Detektoru izvietojumu pie ēkām nosaka 

spridzināšanas darbu veicējs.  

Jautājums no tērzētavas: Kādas būs gaisa kvalitātes izmaiņas māju ‘’Cimmermaņu Rūķi’’ 

apkaimē? 

I. Celiņš norāda, ka izmaiņas būs pozitīvas, jo pie viensētas “Cimmermaņu Rūķi” ir paredzēts 

asfalta posms, primāri trokšņa līmeņa samazināšanai, taču tas labvēlīgi ietekmēs arī gaisa kvalitāti.  

A. Kāla norāda, ka iepriekš sniegtā atbilde ir zināmā mērā atbilde uz nākamo jautājumu tērzētavā: 

Kā plānojat lielo kravas automašīnu kustības organizēšanu gar mājām ‘’Cimmermaņu Rūķi’’, lai 

neapdraudētu būves un iedzīvotājus? 

Jautājums no tērzētavas: Cik garam ir jābūt suspendēto vielu nostādināšanas dīķim? Kuros 

nekustamajos īpašumos tie tiks ierīkoti? 

I. Celiņš norāda, ka šie dīķi atradīsies atradnes teritorijā un dīķu izmēri tiks precizēti ieguves 

projekta izstrādes laikā.  
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Jautājums no tērzētavas: Izvērtējot trokšņa ietekmi, pēc kāda principa tika izvērtēti īpašumi - 

attālums līdz ceļam?  

A. Kāla norāda, ka atbilde uz jautāju sniegta iepriekš - netika izvērtēti īpašumi, bet trokšņa telpiskā 

izkliede, attiecīgi vērtējums ir uzrādīts konkrēto īpašumu teritorijā.  

Jautājums no tērzētavas: Detālplānojuma paskaidrojuma rakstā, 3.1. punktā ir teikums 

,,transportēšanas maršruta ceļa un ieguves vietas atputekļošana atbilstoši nepieciešamībai’’, 

varbūt šo varētu konkretizēt. A. Kāla norāda, ka uz šo jautājumu tika atbildēts jau iepriekš. 

Jautājums no tērzētavas: Vai ceļu asfaltēšana tiks veikta pirms ieguves darbiem? Kas finansēs? A. 

Kāla norāda, ka arī uz šo jautājumu atbildēts iepriekš – tas ir nosacījums, kas jāīsteno pirms 

ieguves darbu uzsākšanas. 

Jautājums no tērzētavas: Kā tiks attīrīti notekūdeņi, kas radīsies no šķembu mazgāšanas? 

I. Celiņš norāda, ka šķembu mazgāšanas ūdens tiks attīrīts līdzīgi kā atsūknētais ūdens – 

nostādināšanas baseinos, kuri gan būs lielāki, katrs aptuveni 4000 m2. Norāda, ka ūdens, kurš tiks 

izmantots šķembu ražošanai, tiks izmantots atkārtoti un netiks sajaukts ar atsūknēto ūdeni, kā 

rezultātā nepastāv risks, ka šis ūdens varētu nokļūt Ģedules upē. 

Jautājums no tērzētavas: Kāda būs teritorija pēc rekultivācijas? Kur būs dīķi, lauksaimniecības 

zeme, mežs? Vai Bauskas novada iedzīvotājiem būs brīva pieeja pie dīķiem? 

I. Celiņš atbild, ka pēc rekultivācijas tiks izveidots ezers ar apzaļumotām salām un nogāzēm. 

Norāda, ka uzņēmums ir atvērts idejām par pieeju ezeram no pašvaldības un iedzīvotāju puses. 

Jautājums no tērzētavas: Kā risināsiet problēmu, ja dīķos pazudīs ūdens? 

I. Celiņš norāda, ka šobrīd ir apzināts tuvākais dīķis, kurš atrodas pie karjera, un ka tiek meklēti 

risinājumi ūdens līmeņa izmaiņu mazināšanai. Norāda, ka katra problēmsituācija tiks risināta 

individuāli, piesaistot speciālistus un meklējot risinājumus. Kā, piemēram, risinājums varētu būt 

hidroizolējoši slāņi. Norāda, ka tuvumā esošajiem visseklākajiem dīķiem risks, ka pazudīs ūdens, ir 

salīdzinoši mazs.   

Jautājums no tērzētavas: Kādi speciālisti veiks spridzināšanas vibrāciju novērojumus? 

A. Kāla, norāda, ka novērojumus veiks spridzināšanas darbu veicēji. Lūdz I. Celiņu komentēt vai 

šobrīd jau ir zināms, kas veiks spridzināšanas darbus? 

I. Celiņš norāda, ka uzņēmums šobrīd izmanto vienu uzņēmumu, kurš veic spridzināšanas darbus 

pēc uzņēmuma pasūtījuma, taču nav zināms, vai tas pats uzņēmums veiks spridzināšanas darbus 

arī paredzētās darbības teritorijā. 

Jautājums no tērzētavas: Kā plānojat lielo kravas automašīnu kustības organizēšanu gar 

‘’Cimmermaņu Rūķiem’’, lai neapdraudētu būves un iedzīvotājus? Ceļš gar māju ir ļoti šaurs ar 

lieliem kokiem gar malu. 
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I. Celiņš norāda, detālplānojuma dokuments nenosaka, kā tieši šis ceļš izskatīsies. Norāda, ka 

šobrīd notiek iepirkums projektēšanas darbiem – gan asfalta posmiem, gan posmiem, kuros ir 

jāpaplašina brauktuve un jāpastiprina segums. Norāda, ka pie uzņēmuma ir vērsušies arī citi 

pierobežnieki, kuri uztraucas par lielajiem ozoliem ceļa malā. Norāda, ka projektējot ceļu, šīs 

vēlmes tiks ņemtas vērā, iespēju robežās. 

Jautājums no tērzētavas: Vai Jūs varat uzņemties atbildību par visiem 100%, ka viss, kas šeit tik 

skaisti sarakstīts, tieši tā arī notiks? Vai šeit nav vēl kļūdas, ko jūs esat palaiduši netīšām garām, 

kā, piemēram, mājas kurās pēc jūsu datiem it kā neviens nedzīvo, bet kā izrādās dzīvo utt. 

I. Celiņš norāda, ka,  dokumentu izstrādei ir piesaisti kvalificēti speciālisti, kuri pārzina savu 

jomu.  

A. Kāla papildina, ka, tāpēc gan IVN, gan detālplānojuma procedūrā tiek iesaistītas trīs puses – 

eksperti, sabiedrība un institūcijas, kas izvērtē sagatavotos dokumentus. Norāda, ka sabiedriskās 

apspriešanas mērķis ir nodrošināt to, lai procesa gaitā nepazustu nianses. Aicina sabiedrību sniegt 

informāciju par konstatētajām nepilnībām. Tas, savukārt, ļaus pilnveidot sagatavotos 

dokumentus.  

Jautājums no tērzētavas: Vai es pareizi saprotu, ka gadījumā, ja šobrīd būvē plaisu nav, bet 

spridzināšanas rezultāta tās radīsies, tad būves īpašniekam būs jāpierāda cēloniskā sakarība būves 

plaisām ar spridzināšanas darbiem? Diezgan bieži sabiedriskajā telpā parādās informācija, ka 

plānoja tā, bet sanāca pavisam citādi. Vai tad, ja notiks kāds "kāzuss", jūs uzņemsieties pilnu 

atbildību? Lai nav tā, ka iedzīvotājiem pašiem būs jāskraida pa visām instancēm un jāmēģina 

pierādīt to, kas radies jūsu vainas dēļ. 

D. Mačs norāda, ka Vācijas standartā DIN noteiktie robežlielumi, tāpat kā citu valstu standartos, 

pieņemti ņemot vērā to, lai nepieļautu plaisu un cita veida bojājumu rašanos. Norāda, ka, ja 

spridzināšanas darbu rezultātā rodas bojājumi, šie darbi ir civiltiesiski apdrošināti, radītie 

zaudējumi tiks segti. 

A. Kāla nolasa komentāru no tērzētavas: Spridzināšanas darbu veicējs nav seismisko vibrāciju 

speciālists, līdz ar to, vienas specialitātes speciālists nevar veikt citas specialitātes specifiku. 

L. Kursīte norāda, ka spridzināšanas robežlielumi ir noteikti, pieņemot, ka ēkas un būves ir labā 

vai vidējā stāvoklī. Norāda, ka uzsākot spridzināšanas darbus, nevar būt pilnīgas pārliecības, ka 

visas ēkas un būves ir labā stāvoklī. Norāda, ka, protams, pastāv iespēja, ka plaisas radīsies. 

A. Kāla norāda, ka attiecībā uz spridzināšanas darbiem primārais ir aprēķini, kuri nosaka robežas, 

kādā spridzināšana var tikt veikta. Pēc tam tiek veikta reālā pārbaude spridzināšanas darbu laikā, 

izvēloties reprezentatīvus punktus – spridzināšanas darbu monitorings, kuru veic speciālisti. Pēc 

iegūtajiem rezultātiem sprāgstvielu daudzums un urbumu tīkls var tikt precizēts. Norāda, ka 

spridzināšanas darbu veicējus saista civiltiesiskā apdrošināšana, tāpēc darbu veicēji ir ieinteresēti, 

lai nebūtu negatīvu seku. Norāda, ka spridzināšanas darbu veikšanu regulē normatīvie akti. 

Jautājums no tērzētavas: Vai pašvaldība un iedzīvotāji tiks informēti par spridzināšanas vibrāciju 

monitoringu? 
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I. Celiņš atkārtoti norāda, ka spridzināšanas darbu monitorings ir nepieciešams, lai spridzināšanas 

darbu veicēji varētu pārbaudīt aprēķinus un izvēlēties attiecīgu sprāgstvielu daudzumu un urbumu 

tīklu, lai neradītu zaudējumus. Norāda, ka, ja kāds vēlēsies redzēt monitoringa rezultātus, šī 

informācija tiks sniegta. 

A. Kāla nolasa komentārus no tērzētavas: Ne visas mājas apkārtnē ir jaunas, daudzas ir gana vecas 

un zem vidējā rādītāja. Bez karjera izveides, vecās mājas varbūt vēl ilgi neplaisātu, jau šobrīd 

parādās daudz un dažādas varbūtības, diemžēl. 

A. Kāla norāda, ka ietekmes uz vidi novērtējums ir ekspertu vērtējums, ņemot vērā visu labāko 

pieejamo informāciju. Tieši tāpēc tiek paredzēts veikt monitoringu, lai pārliecinātos par 

pieņēmumiem, kas veikti IVN laikā un ņemtu vērā faktisko situāciju. 

I. Celiņš uzsver, ka, ja kāda no apkārtējām ēkām ir zem vidējā stāvokļa vai vecāka nekā citas mājas, 

tāpat nav pieļaujams, ka ēkā rodas plaisas. Ja tādas radīsies, attiecīgi ir jāmeklē risinājumi.  

A. Kāla norāda, ka spridzināšana nav vienīgā ieguves metode, bet tiek paredzēta arī mehāniskā 

irdināšana un dzīvē, ņemto vērā monitoringa rezultātus šī robeža, kur ieguve tiek veikta ar 

spridzināšanu vai irdināšanu, var tikt koriģēta. To apstiprina arī I. Celiņš. 

D. Mačs komentē, ka normālā stāvoklī esoša ēka ir tāda, kura neatrodas avārijas stāvoklī. 

Jautājums no tērzētavas: Kāds varētu būt trokšņu līmenis, kad tuvumā būvēs Rail Baltica? Kā tas 

mainīsies, kad šo transporta līniju sāks ekspluatēt? 

A .Kāla norāda, ka gan IVN ziņojumā, gan prezentācijā ir iekļauts izvērtējums, ņemot vērā 

perspektīvos infrastruktūras objektus un ar to var iepazīties apskatot ziņojumu, sanāksmes 

ierakstu vai sanāksmes prezentāciju. 

Komentārs no tērzētavas: Par spridzināšanu – var pabīdīties, bet kurš garantēs, ka tā tiks darīts? 

Kurš atbildēs? 

D. Mačs norāda, ka spridzināšanas darbu kārtība ir atrunāta MK noteikumos Nr.25 “Noteikumi par 

spridzināšanas darbu sasakņošanas un veikšanas kārtību.” Norāda, ka spridzināšanas darbus var 

veikt uzņēmums, kurš ir saņēmis licenci spridzināšanas darbu veikšanai un tas ir civiltiesiski 

atbildīgs par nodarīto kaitējumu. 

Komentārs no tērzētavas: MK Noteikumos ir atrunātas ļoti daudzas lietas, bet diemžēl daudz kas 

no tā netiek ievērots. A. Kāla norāda, ka valsts pārvaldei ir pienākums veikt savas kontroles 

funkcijas. 

A. Kāla norāda, ka tērzētavā ir aicinājums pašvaldībai uzdot apsekot apkārtējās būves un ēkas. 

Tiek dots vārds Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietniekam A. Mačekam. 

A. Mačeks komentē, ka galvenais dokuments šobrīd ir administratīvais līgums un tur tiks 
atrunāti visi nosacījumi. Norāda, ka izstrādātājiem jārēķinās ar iedzīvotāju vajadzībām. 
Tāpat norāda, ka būs individuālas sarunas ar SIA SCHWENK Latvija pārstāvjiem un aicina 
sabiedrību sekot turpmākām aktualitātēm.  
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A. Kāla informē, ka savus priekšlikumus un jautājumus līdz 14. septembrim var sūtīt 

izstrādātājiem, Vides pārraudzības valsts birojam, kā arī domei. 

 

Sanāksme tiek slēgta 19:07 

 

Sanāksmes vadītāja A. Kāla  

 

Sanāksmi protokolēja K. Siliņa 

 


