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Paredzētajai darbībai piemērojamo vides aizsardzības normatīvo aktu prasību analīze
Iecavas novada pašvaldības 2020. gada 8. jūnija vēstule par paredzētās darbības
atbilstību teritorijas plānojumam
Sertificēta biotopu eksperta atzinums
Sertificēta ornitologa atzinums
Sertificēta ihtiologa atzinums
AS “Sadales tīkls” Projektēšanas uzdevums AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas tīklu
pārvietošanai Nr.30AT00-04/TN-9281
VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” gaisu piesārņojošo vielu
aprēķins (fona stāvoklis)
Gaisa piesārņojuma izkliedes kartes
Gaisa piesārņojuma aprēķinu ievades dati un rezultāti (elektroniski)
Trokšņa izkliedes kartes
Trokšņa modelēšanas ievades dati un rezultāti (elektroniski)
Izraksts no LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes protokola
Nr. 23 (2021. gada 30. martā)
Institūciju vēstules ‘’Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu
ieguves iespēju nodrošināšanai nekustamajā īpašumā “Purmales” Iecavas novadā’’
VSIA ‘’Meliorprojekts’’ Teritorijas hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas
situācijas analīze īpašumā ‘’Purmales’’, Iecavas novadā (kad.apz. 40640120009 un
kad.apz. 40640120010). Hidroloģiskās izpētes atskaite, 2021
Sarakste par priekšlikumu transporta organizācijas risinājumam (pieslēgums autoceļam
E67/A7 Via Baltica posmā (A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) (Iecavas apvedceļš))
Derīgo izrakteņu (izņemot pazemes ūdeņus) atradnes pase
SIA ‘’IE.LA inženieri’’ Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales” detālplānojuma
risinājumu ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā,2021
SIA ‘’IE.LA inženieri’’ Satiksmes intensitātes uzskaite nekustamajam īpašumam
“Purmales”,2020
Sarakste ar VSIA “Latvijas valsts ceļi” par iespējamo ieguvi E67 būvniecībai noteiktajā
zonā
Sabiedriskās apspriešanas sludinājumu kopijas un sanāksmes protokols
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto jautājumu, komentāru un priekšlikumu
pārskats
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās vēstules (elektroniski)
Gaisa piesārņojuma izkliedes jūtīguma analīze - emisijas avota veida izvērtējums
(ievades dati un rezultāti pieejami elektroniski)
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Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sagatavošanā iesaistītie eksperti
Vārds, uzvārds

Lūcija Kursīte
Anna Brokāne
Aiga Tora
Dainis Mačs
Gatis Eriņš
Igors Levins
Jānis Birzaks
Kristiāna Siliņa
Rolands Lebuss

Izglītība/eksperta sert. Nr

Ģeoloģijas zinātņu bakalaura grāds hidroģeoloģijā
un inženierģeoloģijā
Dabas zinātņu maģistra grāds vides zinātnē
Dabas zinātņu maģistra grāds vides plānošanā
Dabas zinātņu maģistra grāds vides zinātnē
Dabas zinātņu maģistra grāds vides zinātnē
Sertificēts sugu un biotopu eksperts (Nr. 079)
Ģeoloģijas zinātņu doktora grāds hidroģeoloģijā
Sertificēts sugu un biotopu eksperts (Nr. 056)
Dabas zinātņu maģistra grāds vides plānošanā
Sertificēts sugu un biotopu eksperts (Nr. 005)
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Lietotie saīsinājumi
°C
AS
ASV
CERC
BREF
CO
CSNg
dB(A)
DDPS
DEFRA
DMA
DMRB
DUS
dnn
EMEP
GOS
ha
Hz
IIN
IKP
IVN
ĪADT
kV
LAS
Zemgales RVP
LVĢMC
µg
m
m2
m3
MK
NOx
PPV
PM10
PM2.5
SEG
SIA
TIAN
ŪSIK
VAS
v.j.l.
VPVB
VSIA
VVD
t

grādi pēc Celsija
Akciju sabiedrība
Amerikas Savienotās valsts
Cambridge Environmental Research Consultants
EU Best Available Techniques reference documents
Oglekļa oksīds
Ceļu satiskmes negadījums
Skaņas līmenis, kas izteikts A svērtos decibelos
Dabas datu pārvaldības sistēma
Department for Environment Food & Rural Affairs
Daļiņu maksimālais ātrums (peak particle velocity)
Design Manual for Roads and Bridges
Degvielas uzpildes stacija
Diennakts
Eiropas Piesārņotājvielu monitorings un novērtēšana
Gaistošie organiskie savienojumi
hektārs
Hercs
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Iekšzemes kopprodukts
Ietekmes uz vidi novērtējums
Īpaši aizsargājama dabas teritorija
Kilovolts
Latvijas augstuma sistēma
Zemgales reģionālā vides pārvalde
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Mikrograms
metrs
kvadrātmetrs
kubikmetrs
Ministru kabinets
Slāpekļa oksīdi
Potenciāli piesārņota vieta
Daļiņas ar aerodinamisko diametru līdz 10 µm
Daļiņas ar aerodinamisko diametru līdz 2,5 µm
Siltumnīcefekta gāzes
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikators
Valsts akciju sabiedrība
Virs jūras līmeņa
Vides pārraudzības valsts birojs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Valsts vides dienests
tonna
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Ievads
Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) objekts ir dolomīta ieguve un produkcijas - dolomīta
šķembu un maisījumu, ražošana atradnē “Purmales 2020”, nekustamajā īpašumā “Purmales”
(turpmāk – paredzētā darbība) (kadastra Nr. 4064 012 0009, zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumiem 4064 0120 009 un 4064 012 0010), Bauskas novada Iecavas pagastā1. Paredzētās
darbības ierosinātājs ir SCHWENK Latvija SIA (reģistrācijas Nr. 40003386821). Paredzētās darbības
teritorijā gada laikā ir plānots iegūt vidēji 112 tūkst.m3 dolomīta.
Darbības vietas teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš A10 (V1040 – Smiltaiņi – Audrupi Jaunsvirkaļi), kas sadala paredzētās darbības teritoriju divos zemes gabalos. Kopējā nekustamā
īpašuma platība sastāda 85,7 ha.
Saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu 2017. - 2029. gadam, kas apstiprināts 2017. gada
16. maijā, ar saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par Iecavas novada teritorijas plānojuma grafiskās
daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, paredzētās darbības teritorija atrodas
funkcionālajā zonā Mežu teritorijas un Lauksaimniecības teritorijas. Daļa darbības vietas noteikta arī
kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem - Derīgo izrakteņu iegulu areālu teritorija (TIN11). Saskaņā ar
Teritorijas plānojumu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4064 012 0009 šķērso teritorija ar
īpašiem noteikumiem - Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71) (teritorija, kas
noteikta dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai) un teritorija ar īpašiem noteikumiem Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN72) (teritorija, kas noteikta autoceļa
E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) (Iecavas apvedceļš) projekta būvniecības
īstenošanai). IVN izstrādes procesā tika precizēta iespējamā ieguves platība, ņemot vērā transporta
infrastruktūras objektiem rezervēto platību. Plānotā derīgo izrakteņu ieguves platība ir samazināta
līdz 79,2 ha.
Dolomīta ieguvei daļā no atradnes ‘’Purmales’’ teritorijas, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
40640120009 47 ha platībā, SIA "DIALTEK" 2006.–2007. gadā veica IVN2, bet darbība netika uzsākta.
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve iepriekš nav veikta. Paredzētās darbības
teritorijā atrodas plašākā dolomīta atradnes ‘’Purmales’’ teritorijā, kura tika izpētīta un kurai krājumi
tika apstiprināti 1982. gadā. 2020. gadā SIA “Geolite’’ paredzētās darbības teritorijā veica ģeoloģisko
izpēti un jaunu krājumu aprēķinu. Pēc pārrēķina veikšanas paredzētās darbības teritorija tika izdalīta
kā atsevišķa atradne ar nosaukumu ‘’Purmales 2020”. Balstoties uz veiktās izpētes rezultātiem 2021.
gada 31. martā VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” (turpmāk tekstā - LVĢMC)
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija visā paredzētās darbības teritorijā 868,74 tūkst.m2
platībā ir akceptējusi N kategorijas dolomīta krājumus – 4376,29 tūkst.m3 apmērā (protokola Nr.23.,
skat. 12. pielikumu). Visi krājumi atrodas zem gruntsūdens līmeņa.
Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā - VPVB) 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu
Nr. 5-02/4 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dolomīta ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē “Purmales” Iecavas novadā. Programma ietekmes uz vidi novērtējumam Nr.503/10 VPVB tika izsniegta 2020. gada 3. augustā. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības

1

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (spēkā no 2020.gada 23.jūnija) no 2021.gada
1.jūlija Iecavas novada pašvaldība tiek apvienota un iekļauta Bauskas novada pašvaldības sastāvā.
2
VPVB 2007.gada 28.septembra atzinums Nr.9 “Par dolomīta ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu”.
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pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju) sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme
notika attālināti 2020. gada 16. jūlijā.
IVN ziņojumā tiek apskatītas 2 dolomīta izstrādes alternatīvas (spridzināšana un kombinētā ieguves
metode). Derīgā materiāla transportēšanu ir paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļiem A10 (V1040–
Smiltaiņi–Audrupi–Jaunsvirkaļi), A11 (V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7) un B28 A7–Palejas–
Lapskalni–Roņi) līdz autoceļamA7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle). Kā ietekmes uz vidi
mazinošs pasākums tiek apskatīta iespēja veikt derīgā materiāla transportēšanu pa pašvaldības
autoceļu A11 (V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7), kas pieslēdzas perspektīvajam autoceļa E67/A7
Via Baltica posmam A4 (Saulkalne)–Bauska (Ārce)/ Iecavas apvedceļš. Transportēšana šajā maršrutā
iespējama pēc autoceļa E67/A7 Via Baltica posmam A4 (Saulkalne)–Bauska (Ārce)/Iecavas apvedceļš
un pašvaldības autoceļa A11 (V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7) pieslēguma, izbūves.
Atbilstoši VPVB 2020. gada 3. augusta izsniegtajai programmai, novērtējot paredzētās darbības
radītās ietekmes, ir jānovērtē savstarpējās un summārās (kopējās) ietekmes t.sk. perspektīvo
infrastruktūras objektu ietekme. Summāro ietekmju vērtējumā ir ņemti vērā perspektīvie transporta
infrastruktūras objekti un esošā derīgo izrakteņu ieguve.
Šobrīd, paredzētās darbības tuvumā, derīgo izrakteņu ieguve tiek veikta divās derīgo izrakteņu
atradnēs – dolomīta ieguve atradnē “Jaunbemberi” un kūdras ieguve atradnē “Lamzenes purvs”.
2019. gadā ir akceptēti derīgo izrakteņu krājumi un 2020. gada 9. jūnijā Valsts vides dienesta
Zemgales reģionālā vides pārvalde ir veikusi IVN sākotnējo izvērtējumu Nr.ZE20SI0014 un
piemērojusi IVN procedūru derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei un produkcijas (dolomīta šķembu un
maisījumu) ražošanai dolomīta atradnē ‘’Ailes”. Dolomīta ieguvei atradnē “Ailes” 2021. gada 30.
jūnijā ir uzsākts sākotnējās sabiedriskās apspriešanas process. Uzsākot ietekmes uz vidi novērtējumu
paredzētajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Purmales”, nebija pieejama informācija
par precīziem darbības raksturlielumiem, perspektīvajā derīgo izrakteņu ieguves atradnē “Ailes”, līdz
ar to, veicot summāro ietekmju izvērtējumu, perspektīvā derīgo izrakteņu ieguve derīgo izrakteņu
atradnē “Ailes” netika iekļauta summāro ietekmju izvērtējumā.
Paralēli IVN ziņojuma izstrādei, tika veikta detālplānojuma izstrāde atbilstoši Iecavas novada domes
2020. gada 28. janvāra (precizēts 2020.gada 25. februārī) darba uzdevumam “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu īpašumam “Purmales” (kadastra nr.40640120009), ietverot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40640120009 un kadastra apzīmējumu 40640120010, Iecavas novadā”.
Izstrādātajā detālplānojumā iekļauti risinājumi attiecībā uz transporta organizāciju, inženiertīkliem
un meliorācijas sistēmu, ņemot vērā sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, teritorijas
hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas analīzi, ietekmi uz esošo ceļu tīklu Iecavas pagastā un
esošo satiksmes intensitāti kā arī saimnieciskās darbības iespējamo ietekmi uz nekustamo īpašumu
vērtību. Detālplānojuma izstrādes rezultātā starp paredzētās darbības īstenotāju un pašvaldību tiks
noslēgts administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu, kurā cita starpā detalizēti tiks
atrunāti īstenotāja pienākumi.
IVN ziņojuma un detālplānojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 16. augusta līdz 14.
septembrim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2021. gada 2. septembrī.

9

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

1. Paredzētās darbības vietas un paredzētās darbības raksturojums
1.1. Derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” raksturojums
Paredzētās darbības vietas apraksts un tās vides stāvokļa novērtējums.

Paredzētās darbības teritorija atrodas Bauskas novada Iecavas pagastā3, nekustamajā īpašumā
“Purmales” (kadastra Nr.4064 012 0009). Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumiem 4064 0120 009 (turpmāk tekstā - dienvidu iecirknis) un 4064 012 0010
(turpmāk tekstā - ziemeļu iecirknis), kuras atdala pašvaldības autoceļš A10 (V1040–Smiltaiņi–
Audrupi–Jaunsvirkaļi).
Nekustamais īpašums pieder SIA “DIALTEK”, ar kuru paredzētās darbības ierosinātājs SIA “SCHWENK
Latvija” 2019. gada 9. oktobrī ir noslēdzis līgumu par nekustamā īpašuma nomu ar izpirkuma
tiesībām. Iznomātāja īpašuma tiesības uz īpašumu reģistrētas Zemgales rajona tiesas Iecavas novada
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.59. Kopējā nekustamā īpašuma platība ir 85,7 ha.
AS “RB Rail” sniedza savus nosacījumus detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu ieguves iespēju
nodrošināšanai nekustamajā īpašumā „Purmales” Iecavas novadā” (skat. 13. pielikumu), norādot, ka
detālplānojumā nosakāms ierobežojums veikt derīgo izrakteņu ieguvi Rail Baltica dzelzceļa līnijas
teritorijā, kā arī tai pieguļošajā buferzonā, lai neapdraudētu Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras
būvniecību un ekspluatāciju. Precīza buferzona nosakāma derīgo izrakteņu ieguves projektā un
saskaņojama ar AS ‘’RB Rail’’. Ņemot vērā iepriekš minēto, derīgo izrakteņu ieguvi nav paredzēts
veikt atradnes 8. un 9. blokā (bloku izvietojuma shēmu skat. 1.7.1. attēlā), līdz ar to faktiskā derīgo
izrakteņu ieguve tiek plānota 79,2 ha lielā platībā.
VSIA “Latvijas valsts ceļi”, sniedzot savus nosacījumus detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu
ieguves iespēju nodrošināšanai nekustamajā īpašumā „Purmales” Iecavas novadā”, norāda, ka
nepiekrīt derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei perspektīvajam autoceļam E67 rezervētajā teritorijā
(TIN72), kas varētu pasliktināt un sadārdzināt būvniecību (skat. 13. pielikumu). Atbildot uz
paredzētās darbības ierosinātāja vēstuli, VSIA “Latvijas valsts ceļi” 2021. gada 5. februāra vēstulē
aicina paredzētās darbības ierosinātāju sniegt iespējamo papildus informāciju, lai precīzāk varētu
izvērtēt riskus veicot dolomīta ieguvi E67 rezervētajā teritorijā (TIN 72) (skat. 19. pielikumu), līdz ar
to ziņojuma ietvaros vērtēta iespējamā derīgo izrakteņu ieguve E67 rezervētajā teritorijā (TIN72).
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve iepriekš nav veikta. Paredzētās darbības
teritorijā atrodas plašākā dolomīta atradnes ‘’Purmales’’ teritorijā, kura tika izpētīta un kurai krājumi
tika apstiprināti 1982. gadā. 2020. gadā SIA “Geolite’’ paredzētās darbības teritorijā veica ģeoloģisko
izpēti un jaunu krājumu aprēķinu. Pēc pārrēķina veikšanas paredzētās darbības teritorija tika izdalīta
kā atsevišķa atradne ar nosaukumu ‘’Purmales 2020” (skat.1.1.1. attēlu).
Ņemot vērā veiktās ģeoloģiskās izpētes rezultātus, 2021. gada 30. martā LVĢMC Derīgo izrakteņu
krājumu akceptēšanas komisija visā paredzētās darbība teritorijā (atradne ‘’Purmales 2020’’) ir
akceptējusi N kategorijas4 dolomīta krājumus, kuri atrodas zem gruntsūdens līmeņa:
• ziemeļu iecirknī 352,70 tūkst.m2 platībā 1759,97 tūkst.m3
• dienvidu iecirknī 516,04 tūkst.m2 platībā 2616,32 tūkst.m3

3

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (spēkā no 2020. gada 23. jūnija) no 2021. gada
1. jūlija Iecavas novada pašvaldība tiek apvienota un iekļauta Bauskas novada pašvaldības sastāvā.
4
2012. gada 21. augusta MK noteikumi Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”.
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Ziemeļu iecirknī tika veikta detalizēta ģeoloģiskā izpēte, ierīkojot izpētes urbumus un veicot iegūto
dolomīta paraugu testēšanu, savukārt dienvidu iecirknī iecirknī krājumi tika aprēķināti, ņemot vērā
1981‐1982. gada ģeoloģiskās izpētes datus, kas bija pietiekami detalizēti, lai veiktu krājumu
aprēķinus.
Lai novērstu dubultu derīgo izrakteņu krājumu uzskaiti, pēc krājumu aprēķināšanas atradnē
“Purmales 2020”, tika veikta krājumu korekcija 1982. gadā izpētītajā atradnē “Purmales”, no tās
platības izslēdzot atradni “Purmales 2020”.
Segkārtas apjoms (t.sk. augsne) ziemeļu iecirknī sastāda 1379,06 tūkst. m3, savukārt dienvidu
iecirknī 2327,34 tūkst. m3. Derīgo izrakteņu atradnes pase pievienota 16. pielikumā.
Paredzētās darbības teritorijā ietilpst vairākas aizsargjoslas - gar pašvaldības autoceļu, koplietošanas
ūdensnotekām, gaisvadu elektrolīniju, kā arī perspektīvo infrastruktūras objektu attīstībai
paredzētās teritorijas. Minētajās teritorijās aprēķinātie dolomīta krājumi sastāda 1199,35 tūkst.m3.
Detalizēta informācija par aizsargjoslu novietojumu, ierobežojumiem un aprēķinātajiem dolomīta
krājumiem tajās ir apkopota IVN ziņojuma 1.3. nodaļā.

1.1.1.attēls.Derīgo izrakteņu krājumu kategorijas
Derīgās slāņkopas raksturojums
Derīgo izrakteņu krājumus paredzētās darbības teritorijā veido augšdevona Stipinu svītas
dolomīts(D3stp).
Slāņkopas augšdaļā dolomīts ir ar augstāku stiprību, kvalitatīvāks, slāņkopas lejasdaļā dolomīta
stiprība un kvalitāte samazinās:
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•
•

Derīgā slāņa augšpusē dolomīts ir rozīgi, sarkanīgi pelēks, augstas stiprības, mikrokristālisks,
kavernozs, vietām arī stipri plaisains. Šīs augtās stiprības slāņkopas daļas biezums ir vidēji ap
2 – 3,5 m;
Dziļāk dolomīts kļūst pelēks, zaļganpelēks, smalkkristālisks, zemākas stiprības. Slāņa
apakšdaļā parādās māla piejaukums, dolomīts kļūst slāņains. Šīs zemākas stiprības slāņkopas
daļas biezums ir vidēji ap 1,5 – 2,5 m.

Derīgā materiālā kvalitātes raksturojums
Lai noteiktu dolomīta kvalitāti, ģeoloģiskās izpētes laikā ziemeļu iecirknī tika izdalīti un noņemti 39
paraugi, kuri tika apvienoti 18 paraugu grupās.
Dolomīta paraugu testēšana tika veikta akreditētā laboratorijā (akreditācijas nr. LATAK T‐118),
nosakot šādus derīgo izrakteņu kvalitātes rādītājus:
• blīvums (LVS EN 12390‐7:2019);
• Losandželosas koeficients (LVS EN 1097‐2:2011);
• salizturība (LVS NE 1367‐1:2013).
• daļiņu blīvums un ūdens absorbcija (LVS NE 1097‐6:2013).
Informācija par dolomīta paraugu testēšanas rezultātiem apkopota 1.1.1. tabulā.
1.1.1. tabula. Dolomīta kvalitātes rādītāji derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” ziemeļu
iecirknī
Kvalitātes
Mērvienība
Kvalitātes rādītāja vērtība
rādītājs
No
Līdz
Vidēji
Blīvums*
kg/m3
2601
2865
2703
Šķembu
Masas zudumu, %
1,6
9,3
4,0
salizturība
Drupināšanas
Losandželosas
23
59
39
pretestība
koeficients
* IVN ziņojuma ietvaros, balstoties uz ģeoloģiskās izpētes datiem par dolomīta kvalitātes vidējo rādītāju aprēķinu ziemeļu
un dienvidu iecirknī, aprēķinu vajadzībām pieņemts, ka vidējais dolomīta blīvuma rādītājs ir 2800 kg/m3.

Lai novērtētu dolomīta kvalitāti dienvidu iecirknī, ģeoloģiskās izpētes laikā tika apkopota informācija
par dolomīta īpašībām no 1981. gadā veiktās sākotnējās izpētes laboratorijas datiem. Saskaņā ar
izpētes rezultātiem derīgo izrakteņu atradnes dienvidu iecirkņa dolomīta kvalitāte atbilst
ģeoloģiskajam griezumam – augšējā tīrākajā un augstākas stiprības dolomīta slānī
drupinājumpretestības marka ir vidēji ap 800‐1200, savukārt apakšējā mālainajā un zemākas
stiprības dolomīta slānī ap 400. Vidēji svērtā dolomīta marka visam slānim ir 663.
Kopumā derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” dolomīta slāņkopa ir piemērota autoceļu
būvniecībai un uzturēšanai, atsevišķu ceļa konstrukcijas slāņu izbūvei, dažādu minerālmateriālu un
sauso būvniecības maisījumu ražošanā.
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1.2. Paredzētās darbības alternatīvu apraksts
Definējot Paredzētās darbības alternatīvas atbilstoši Paredzētās darbības veidam un specifikai (Noteikumu Nr.
18 2. pielikuma 4. punkts), izsver arī iespējamās transportēšanas maršrutu alternatīvas, kas rada mazāku
ietekmi dzīvojamās teritorijās.

Ziņojuma ietvaros kā viena no dolomīta ieguves alternatīvām tika izskatīta dolomīta ieguve visā
paredzētās darbības teritorijā, izmantojot tikai spridzināšanas metodi. Ņemot vērā iespējamās
paredzētās darbības radītās vibrācijas un to ietekmes novērtējumu, tika secināts, ka dolomīta ieguvi
ar spridzināšanu visā teritorijā nav iespējams veikt, jo aprēķinos noteiktais nepieciešamais
sprāgstvielu lādiņa lielums nenodrošina seismiski drošu robežlielumu ievērošanu pie jutīgiem
objektiem - dzīvojamās apbūves teritorijām “Zeltaiņi”, “Namiņi”, “Surmīši”, “Jaunsudrabiņi”,
‘’Sudrabiņi” un “Mazkļavenieki” (skat. IVN Ziņojuma 3.6. nodaļu).
Līdz ar to IVN Ziņojuma ietvaros pilnā apjomā ir vērtēta 2. metode - kombinētā ieguves metode,
kura paredz dolomīta ieguvi gan ar spridzināšanu, gan mehānisko irdināšu, vietās, kur nav iespējama
dolomīta ieguve ar spridzināšanu. Izmantojot mehāniskās irdināšanas metodi, ir iespējams veikt
dolomīta izstrādi ar ekskavatoram piestiprinātu speciālo iekārtu – hidraulisko āmuru. Informācija
par iespējamiem dolomīta ieguves veidiem, balstoties uz seismiski drošu robežlielumu ievērošanu,
attēlota 1.2.1. attēlā, savukārt informācija par derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes procesiem
apkopota IVN Ziņojuma 1.6. un 1.7. nodaļā.

1.2.1. attēls. Iespējamie dolomīta ieguves veidi paredzētās darbības teritorijā
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1.3. Maksimālās iespējamās ieguves platības
Norādīt maksimālās iespējamās ieguves platības, ņemot vērā iespējamos ieguves ierobežojumus (tostarp
aizsargjoslas, Perspektīvos infrastruktūras objektus) un attēlot vietas, kur derīgo izrakteņu ieguve netiks
veikta, arī kartogrāfiski.

Saskaņā ar LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2021. gada 30. marta lēmumu,
visā paredzētās darbības teritorijā 85,7 ha platībā ir akceptēti N kategorijas dolomīta krājumi, taču ir
vairāki ierobežojumi attiecībā uz dolomīta izstrādi, kas izriet no esošās likumdošanas prasībām.
Detalizēta informācija par paredzētajai darbībai piemērojamajiem vides aizsardzības normatīvajiem
aktiem apkopota 1. pielikumā.
Atkāpe no nekustamā īpašuma ārējās robežas
2012. gada 25. augusta MK noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 43. punktā
noteikts: „Ja licences laukuma robeža sakrīt ar zemes īpašuma robežu, projektā paredz drošības
zonu, kas nodrošina, ka ieguvi neveic joslā, kas nav mazāka par 50 % no izstrādes kāples augstuma,
līdz ieguves vietai piegulošajiem zemes īpašumiem”. Paredzētās darbības licences laukums pilnībā
sakrīt ar nekustamā īpašuma “Purmales” robežu. Tādējādi atkāpe no nekustamā īpašuma robežas
ziemeļu iecirknī noteikta 6,2 m platumā, savukārt dienvidu iecirknī 5,5 m platumā. Noteiktā drošības
zonas teritorijā pārsvarā sakrīt ar citiem noteiktajiem aprobežojumiem.
Atkāpe no pašvaldības autoceļa
Paredzētās darbības teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš A10 (V1040-Smiltaiņi- AudrupiJaunsvirkaļi), kurš teritoriju sadala ziemeļu un dienvidu iecirknī (skat. 1.3.1. attēlu). Atbilstoši
Aizsargjoslu likumam gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem, aizsargjoslas platums no ceļa
ass uz katru pusi ir 30 m. Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 42. panta 1.1. punktam, aizsargjoslās gar
autoceļiem bez autoceļa īpašnieka atļaujas aizliegts veikt jebkurus būvniecības un derīgo izrakteņu
ieguves darbus, kā arī grunts rakšanas un pārvietošanas darbus, izņemot lauksaimniecības
vajadzībām nepieciešamos darbus. Derīgo izrakteņu ieguvi nav paredzēts veikt pašvaldības autoceļa
aizsargjoslā.
Aizsargjosla gar 20 kV gaisvadu elektrolīniju
Paredzētas darbības teritoriju, dienvidu iecirknī zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4064 0120
009, šķērso 20 kV gaisvadu elektrolīnija. Aptuveni 520 m garumā, virzienā uz Audrupiem, 20 kV
gaisvadu elektrolīnija robežojas ar nekustamā īpašuma robežu, savukārt aptuveni 450 m garumā
virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem to šķērso (skat. 1.3.1. attēlu) Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 16.
panta 2. punktam, gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, gaisvadu līnijām
ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem aizsargjoslas platums ir 6,5 m attālumā no līnijas ass.
Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 45. panta 1.6. punktu, aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem aizliegts
veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un izkraušanas, gultnes padziļināšanas,
zemes smelšanas, spridzināšanas un meliorācijas darbus, kā arī izvietot lauka apmetnes un
mehanizēti laistīt lauksaimniecības kultūras. Uzsākot plānoto darbību, tiek paredzēta elektrolīnijas
posma, kurš šķērso paredzētās darbības teritoriju, pārcelšana un elektrības pieslēguma izveide
paredzētās darbības teritorijas dienvidu iecirkņa rietumu daļā. Esošo un plānoto infrastruktūras
objektu novietojums attēlots 1.5.1.attēlā. Derīgo izrakteņu ieguve elektrolīnijas aizsargjoslā netiks
veikta.
Atkāpe no koplietošanas ūdensnotekām
Paredzētās darbības teritorijā un uz robežas ar to atrodas vairākas koplietošanas ūdensnotekas,
kuru kopējais garums sastāda aptuveni 4,2 km (skat. 1.3.1. attēlā). Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 18.
pantam un 2012. gada 2. maija MK noteikumu Nr. 306 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap
meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža
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zemēs 3. pantam, aizsargjoslas platums ap koplietošanas ūdensnotekām lauksaimniecības zemēs ir
10 m no ūdensnotekas krotes. Lai saglabātu meliorācijas sistēmas funkcionalitāti blakus esošajām
teritorijām, teritorijas dienvidrietumu daļā paredzēta koplietošanas ūdensnoteku pārbūve. Atbilstoši
Aizsargjoslu likuma 35. panta 6.punktam, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams
objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas
darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju. Detalizēta informācija par
plānoto koplietošanas ūdensnoteku pārbūvi apkopota IVN Ziņojuma 3.2.nodaļā. Derīgo izrakteņu
ieguve esošo un pārbūvējamo koplietošanas ūdensnoteku aizsargjoslās netiks veikta.
Ierobežojumi paredzētās darbības vietā
Atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam paredzētās darbības teritorijā, dienvidu iecirknī
ietilpst Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas ( skat. 1.3.1. attēlu):
• TIN71 – teritorija noteikta dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai,
platība 26,33 m2;
• TIN72 – teritorija noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta
būvniecības īstenošanai, platība 102,71 m2.
Atbilstoši 2013. gada MK noteikumu Nr.240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi 235.punktam5 un Iecavas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem, Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijās ir atļauts turpināt
teritorijas plānojumā noteikto atļauto izmantošanu līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai.
Jaunas būvniecības ieceres, lai izvērtētu iecerētā objekta ietekmi uz plānoto transporta
infrastruktūras objektu attīstību, dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai paredzētajā
teritorijā (TIN71) jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju un SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas”, savukārt
autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai paredzētajā
teritorijā (TIN72) saskaņojamas ar VSIA “Latvijas valsts ceļi”6.
2020. gada 19. maija vēstulē „Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu ieguves
iespēju nodrošināšanai nekustamajā īpašumā „Purmales” Iecavas novadā”, AS “RB Rail” norāda, ka
detālplānojumā nosakāms ierobežojums veikt derīgo izrakteņu ieguvi Rail Baltica dzelzceļa līnijas
teritorijā, kā arī tai pieguļošajā buferzonā, lai neapdraudētu Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras
būvniecību un ekspluatāciju. Precīza buferzona nosakāma derīgo izrakteņu ieguves projektā un
saskaņojama ar AS “RB Rail” (skat. 13. pielikumu). Ņemot vērā iepriekš minēto derīgo izrakteņu
ieguvi nav paredzēts veikt 8. un 9. blokā (bloku izvietojuma shēmu skat. 1.7.1. attēlā), līdz ar to
faktisko derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt 79,2 ha lielā platībā. Ņemot vērā, ka 7. ieguves bloka
teritorija robežojas ar Rail Baltica nodalījuma joslu un galīgā nodalījuma josla tiks noteikta pēc
būvprojekta apstiprināšanas - ieguve 7.ieguves blokā tiks saskaņota ar AS “RB Rail”.
2020. gada 16. aprīļa vēstulē “Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu ieguves
iespēju nodrošināšanai nekustamajā īpašumā „Purmales” Iecavas novadā”, VSIA “Latvijas valsts ceļi”
norāda, ka nepiekrīt derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguvei perspektīvajam autoceļam E67 rezervētajā
teritorijā (TIN72), kas varētu pasliktināt un sadārdzināt būvniecību (skat. 13. pielikumu). Atbildot uz
paredzētās darbības ierosinātāja vēstuli, VSIA “Latvijas valsts ceļi” 2021. gada 5. februāra vēstulē
5

https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi
https://iecava.lv/lv/pasvaldiba/normativie_akti_un_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi/teritorijas_
planojums/
6
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aicina paredzētās darbības ierosinātāju sniegt iespējamo papildus informāciju, lai precīzāk varētu
izvērtēt riskus veicot dolomīta ieguvi E67 rezervētajā teritorijā (TIN 72) (skat. 19. pielikumu), līdz ar
to ziņojuma ietvaros tika vērtēta iespējamā derīgo izrakteņu ieguve E67 rezervētajā teritorijā
(TIN72).
Satiksmes ministrija 2020. gada 22. aprīļa vēstulē “Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei
derīgo izrakteņu ieguves iespēju nodrošināšanai nekustamajā īpašumā „Purmales” Iecavas novadā”
norāda, ka atsevišķi nosacījumus nesniegs, lūdzot ņemt vērā AS “RB Rail” un VSIA “Latvijas valsts
ceļi” sniegtos nosacījumus (skat. 13. pielikumu).
Detalizēta informācija par aprēķinātajiem dolomīta krājumiem paredzētās darbības teritorijā
esošajās aizsargjoslās apkopota 1.3.1. tabulā. Savukārt, derīgo izrakteņu ieguves ierobežojumi
attēloti 1.3.1. attēlā.
1.3.1. tabula. Krājumu aprēķins paredzētās darbības teritorijā esošajās aizsargjoslās7
Aprēķina laukums
Aprēķinātie dolomīta
Aizsargjosla
tūkst.m2
krājumi tūkst.m3
Ziemeļu iecirknis, zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 0120 010
Pašvaldības autoceļa aizsargjosla
Aizsargjosla gar koplietošanas ūdensnotekām

26,94
32,93

122,31
171,37

Dienvidu iecirknis, zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 0120 009
Pašvaldības autoceļa aizsargjosla
20 kV elektrolīnijas aizsargjosla
Aizsargjosla gar koplietošanas ūdensnotekām
Rail Baltica attīstībai paredzētā teritorija
(TIN71)
Autoceļa E67 attīstībai paredzētā teritorija
(TIN72)

7

SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats
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8,77
44,55
26,33
102,71

92,26
42,27
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140,34
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1.3.1.attēls. Esošie derīgo izrakteņu ieguves ierobežojumi paredzētās darbības teritorijā
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1.4. Teritorijas sagatavošanas darbu raksturojums
Raksturojot visus plānotos un nepieciešamos darbus un to secību, ņem vērā, ka šis raksturojums aptver gan teritorijas
sagatavošanu, gan papildus nepieciešamo objektu būvniecību un esošo būvju (arī ūdens atsūknēšana, nostādināšana,
novadīšana), gan arī derīgā materiāla ieguvi un apstrādi, gan teritorijas rekultivāciju. Aprēķināt un norādīt kopējo zemes
platību, kurai tiks veikta līdzšinējās izmantošanas un/vai zemes lietojuma veida maiņa (arī atmežošana vai apauguma
noņemšana). Sniegt informāciju par iespējamu celmu, nepieciešamības gadījumā arī grunts, izvietošanu vai izmantošanu.

Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve iepriekš nav veikta. Atbilstoši 2012. gada 25.
augusta MK noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” prasībām, pirms dolomīta
izstrādes uzsākšanas tiks izstrādāts derīgo izrakteņu ieguves projekts, kurš ietvers:
• informāciju par atradnes ģeoloģisko uzbūvi, hidroloģisko, hidroģeoloģisko un
inženierģeoloģisko apstākļu raksturojumu, derīgo izrakteņu raksturojumu par derīgo
izrakteņu krājumiem;
• informāciju par plānotajiem darbiem pirms derīgo izrakteņu atsegšanas, tajā skaitā par
atmežojamo platību un par koku un krūmu ciršanu, derīgā izrakteņa atsegšanas kārtību,
augsnes un segkārtas apjomu un noņemšanas secību, novietošanu, uzglabāšanu un
izmantošanu, ieguves darbiem nepieciešamo būvju iespējamo novietojumu;
• informāciju par izstrādes sistēmas izvēli un tās pamatojumu, ekspluatācijas zudumu un
rūpnieciski iegūstamo derīgo izrakteņu krājumu raksturojumu, derīgo izrakteņu ieguves
paņēmienu aprakstu, informāciju par iegūto derīgo izrakteņu iekraušanu, transportēšanu un
novietošanu pagaidu uzglabāšanas vietās, drupināšanas–šķirošanas un mazgāšanas iekārtu
izvietojuma shēmu, kāpļu un izstrādes nogāžu aprakstu, nepieciešamās atkāpes, nogāžu
slīpumus, augstuma atzīmes un citus raksturīgos parametrus;
• derīgo izrakteņu apstrādes tehnoloģisko shēmu, kā arī ieguves un apstrādes atlikumu
novietošanas, apsaimniekošanas un, ja nepieciešams, to rekultivācijas plānu;
• speciālās prasības ar informāciju par pazemes ūdeņu monitoringa tīkla izveidi, ieteicamo
monitoringa urbumu skaitu, izvietojumu un novērojumu biežumu, informāciju par ūdeņu
novadīšanu vai ūdeņu atsūknēšanu, nepieciešamos pasākumus piegulošo zemes īpašumu
mājsaimniecību ūdensapgādes nodrošināšanai;
• vides aizsardzības pasākumu aprakstu;
• rekultivācijas veida un pasākumu aprakstu;
• darba aizsardzības pasākumu aprakstu.
Pēc derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādes, tas tiks saskaņots ar VVD.
Saskaņā ar Iecavas novada teritorija plānojuma funkcionālo zonējumu, paredzētās darbības
teritorija atrodas lauksaimniecības teritorijas (L) un mežu teritorijas (M) funkcionālajās zonās,
tostarp dienvidu iecirknī šķērso Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas - TIN71
noteikta dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai un TIN72 noteikta autoceļa E67 posma
A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai. Paredzētās darbības teritorija
pilnībā atrodas derīgo izrakteņu ieguves areālā – TIN11 (skat. 2.3.1. attēlu).
Atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
(TIAN) 390. punktam, lauksaimniecības teritorijās (L) un mežu teritorijās (M) ir atļauta derīgo
izrakteņu ieguve, ievērojot TIAN 5.1. nodaļā noteiktās prasības. Savukārt, Nacionālas nozīmes
infrastruktūras attīstības teritorijās derīgo izrakteņu ieguve ir jāsaskaņo ar Iecavas novada teritorijas
plānojuma TIAN noteiktajām institūcijām.
Lai uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā, nepieciešams izstrādāt
detālplānojumu. 2020. gada 28. janvārī (ar precizējumiem 2020. gada 25. februārī) Iecavas novada
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dome ir apstiprinājusi darba uzdevumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam
“Purmales” (kadastra nr.40640120009), ietverot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
40640120009 un kadastra apzīmējumu 40640120010, Iecavas novadā”8. Uz IVN ziņojuma
sagatavošanas brīdi ir noslēgusies Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana, kas norisinājās
vienlaicīgi ar IVN ziņojuma apspriešanu, ir saņemti institūciju atzinumi un citi priekšlikumi, t.sk. no
VAS “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", apkārtējo zemju īpašniekiem, Valsts vides
dienesta Zemgales reģionālā vides pārvaldes, VSIA ‘’Latvijas valsts ceļi’’, Satiksmes ministrijas, AS
‘’RB Rail’’, Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības, Bauskas novada Būvvaldes, Iecavas
novada pašvaldības administrācijas.
Uzsākot derīgo izrakteņu ieguves teritorijas sagatavošanas darbus, tiks nospraustas licences
laukuma robežas atbilstoši 2012. gada 25. augusta MK noteikumu Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves
kārtība” prasībām. Robežzīmes tiks saglabātas līdz derīgo izrakteņu ieguves darbu beigām.
Lai sagatavotu paredzētās darbības teritoriju derīgo izrakteņu ieguvei, tiks veikta apauguma
novākšana, t.i., celmu un sakņu izrakšana, kā arī derīgās slāņkopas atsegšanas darbi, kuros tiks
selektīvi noņemts segkārtas materiāls.
Paredzētās darbības teritorijā tiks veikta teritorijas atmežošana 24 ha platībā, atbilstoši 2012. gada
18. decembra MK noteikumu Nr. 889 „Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas
kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību” un 2013. gada 5. marta MK noteikumu Nr. 118
“Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”
prasībām.
Noņemto segkārtas materiālu plānots izvietot dažāda augstuma vaļņos gar ieguves laukuma
dienvidu, rietumu, ziemeļu un daļēji austrumu malām, tādējādi, samazinot derīgo izrakteņu ieguves
radītā trokšņa izplatību ārpus ieguves laukuma (skat. 1.5.1. attēlu). Teritorijas dienvidu un
dienvidrietumu daļā paredzēts izveidot valni aptuveni 6 m augstumā, savukārt ziemeļu un
ziemeļaustrumu daļā aptuveni 4 m augstumā. Vaļņa pusē, kas ir vērsta pret tuvākajām dzīvojamās
apbūves teritorijām, paredzēta tā apzaļumošana. Daļa no noņemtā segkārtas materiāla tiks
uzglabāta 9. blokā, un daļa tiks izmantota izstrādāto karjera daļu aizbēršanai t.i., rekultivācijas
darbiem.
IVN ziņojuma ietvaros tika konstatēts, ka, veicot derīgo izrakteņu ieguvi un apstrādi 1. ieguves blokā
(pieņemot, ka ieguve un ražošana tiek veikta visā bloka teritorijā), dzīvojamās apbūves teritorijā
“Jaunsudrabiņi” tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums
dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās, līdz ar to paredzētā darbība ir īstenojama,
realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus. Kā trokšņa samazināšanas pasākums veicot derīgā
materiāla ieguvi un apstrādi 1.ieguves blokā apskatīts vaļņa paaugstinājums - dienvidu iecirkņa
dienvidu un rietumu malā no 6 uz 7,3 m. Detalizēta informācija par trokšņa samazināšanas
pasākumiem apkopota 3.5. nodaļā.
Lai saglabātu meliorācijas sistēmas funkcionalitāti blakus esošajām teritorijām, teritorijas
dienvidrietumu daļā paredzēta meliorācijas grāvju pārbūve (skat. 1.5.1 attēlu). Posmā, kurā
paredzēts novadīt atsūknēto ūdeni līdz Ģedules upei, plānots veikt meliorācijas grāvju tīrīšanu un
atsevišķu caurteku pārbūvi. Tiek paredzēta pagaidu nostādināšanas baseinu izveide atsūknētajiem
ūdeņiem un pagaidu duļķu nosēdbaseinu izveide, ūdens sūkņu un cauruļu uzstādīšana (uz virskārtas
noņemšanas laiku, jo, uzsākot dolomīta ieguvi, ūdens sūkņi pakāpeniski tiks pārnesti karjera

8

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_16653
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pamatnes līmenī). Detalizēta informācija par hidroloģiskajiem apstākļiem, t.sk. par plānotajiem
meliorācijas sistēmas pārkārtošanas darbiem, ir apkopota IVN ziņojuma 2.5. un 3.2. nodaļā.
Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa
pazemināšanu, tādēļ paredzētās darbības teritorijā tiks ierīkotas ūdens atsūknēšanas bedres
(zumpfi) (skat. 1.5.1. attēlu un 3.2. nodaļu).
Uzsākot plānoto darbību, tiek paredzēta elektrolīnijas posma, kurš šķērso paredzētās darbības
teritoriju, pārcelšana un elektrības pieslēguma izveide paredzētās darbības teritorijas dienvidu
iecirkņa rietumu daļā (skat. 1.5.1. attēlu).

1.5. Ar derīgo izrakteņu izstrādi saistītie infrastruktūras objekti
Uzsākot paredzēto darbību paredzēts izveidot divus jaunus pievedceļus, kuri savienos paredzētās
darbības teritoriju ar pašvaldības autoceļu A10 (skat. 1.5.1. attēlu). Detalizēti risinājumi ir apskatīti
Detālplānojumā (grafiskās daļas kartēs “Teritorijas plānotā izmantošana” un “Plānotā transporta
organizācija, inženiertīkli, šķērsprofili un meliorācijas sistēma”. Prasības piekļūšanas organizēšanai
ietvertas detālplānojuma TIAN 2.1. apakšnodaļā.) Ceļu izbūvei karjera teritorijā tiks izmantotas
apstrādes procesa gaitā iegūtās dolomīta šķembas. Lai novērstu nepiederošu transportlīdzekļu
nokļūšanu paredzētās darbības teritorijā, pieslēguma vietā pie pašvaldības autoceļa tiks uzstādītas
barjeras.
Ražošanas laukumā tiks izveidoti ar šķembām klāti mazgāšanas un materiālu uzglabāšanas un
uzkraušanas laukumi, kuros attiecīgi tiks veikta dolomīta sekundārā apstrāde un saražotās
produkcijas uzglabāšana un uzkraušana. Ražošanas laukumā tiks izveidoti duļķu nosēdbaseini un
nostādināšanas baseini (skat.1.5.1. un 1.7.2. attēlu).
Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa
pazemināšanu, tādēļ paredzētās darbības teritorijā, gan ziemeļu, gan dienvidu iecirknī tiks ierīkotas
ūdens atsūknēšanas vietas – atsūknēšanas bedres (zumpfi). Paredzētās darbības rezultātā
atsūknētie gruntsūdeņi pirms novadīšanas vidē tiks nostādināti baseinos un ar sūkņiem novadīti uz
koplietošanas ūdensnotekām. Ražošanas procesā tiks skalotas dolomīta frakcijas, kā rezultātā ūdenī
nonāks suspendētas vielas, kuras plānots attīrīt duļķu nosēdbaseinos ar gravitācijas metodi.
Skalošanas vajadzībām ūdeni izmantos atkārtoti un tas netiks novadīts koplietošanas ūdensnotekās
(skat. 1.5.1. attēlu).
Birojs un tehnikas novietne tiks ierīkota laukumā, blakus ražošanas laukuma pievedceļam. Teritorijā
paredzēts izvietot trīs pārvietojamas moduļu ēkas, kuras kalpos kā ofiss, sanitārais mezgls un
apsardzes/dispečera ēka. Ēku ierīkošana tiks veikta atbilstoši 2014. gada 2. septembra MK
noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.
Ražošanas laukumā paredzēts uzstādīt stacionāru virszemes tvertni degvielas uzglabāšanai ar
tvertnes tilpumu līdz 10 m3. Degvielas uzpildes vietas izveide un ekspluatācija tiks veikta atbilstoši
2012. gada 12. jūnija MK noteikumos Nr. 409 “Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas
uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām” noteiktajām prasībām. Kravas
automašīnas tiks uzpildītas ārpus paredzētās darbības vietas. Tehnikas uzpildes biežums būs atkarīgs
no plānotā derīgo izrakteņu izstrādes daudzuma un pieprasījuma.
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Uzsākot plānoto darbību, tiek paredzēta elektrolīnijas posma, kurš šķērso paredzētās darbības
teritoriju, pārcelšana un elektrības pieslēguma izveide paredzētās darbības teritorijas dienvidu
iecirkņa rietumu daļā. Esošo un plānoto infrastruktūras objektu novietojums attēlots 1.5.1. attēlā.
Citu jaunu infrastruktūras objektu izbūve nav nepieciešama.

21

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

1.5.1.attēls. Esošo un plānoto infrastruktūras objektu izvietojuma shēma
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1.6. Derīgo izrakteņu izstrādes tehnoloģijas
Aprakstīt derīgā izrakteņa ieguves tehnoloģiju (paņēmienus), arī derīgā materiāla spridzināšanu, apstrādi (drupināšanu,
šķirošanu, skalošanu) un ūdens novadīšanu, kā arī salīdzināt to ar pasaules praksē izmantojamām tehnoloģijām. Norādīt
izmantojamās tehnikas vienības un to skaitu.

Dolomīta izstrāde atradnē paredzētās darbības teritorijā tiks veikta ar atklāto izstrādes paņēmienu karjeru. Pētot ieguves tehnoloģijas pasaulē, var secināt, ka dolomīta irdināšanai karjerā var tikt
izmantotas šādas metodes:
˗ spridzināšana;
˗ mehāniskā irdināšana, izmantojot:
•
pie ekskavatora piestiprinātu hidraulisko āmuru;
•
pie ekskavatora piestiprinātu irdināšanas uzgali;
•
buldozeru ar irdināšanas āķi (ripper);
•
izmantojot hidraulisko ekskavatoru.
Dolomīta izstrādes tehnoloģijas izmantošanas iespējas ir atkarīgas no teritorijas ģeoloģiskajām
īpatnībām (iežu saguluma, iežu fizikālajām un mehāniskajām īpašībām, u.c.), izmantotās
tehnoloģijas izmaksām un darba ražīguma, derīgā izrakteņa zudumiem pārstrādes procesā, derīgo
izrakteņu atradnes novietojuma (ieguves teritorijas ietekmēto teritoriju jutība) un normatīvo aktu
prasībām.
Ņemot vērā, ka paredzētās darbības teritorijā atrodas Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības
teritorijas un tuvumā ir vairākas dzīvojamās apbūves teritorijas, ziņojuma izstrādes laikā novērtējot
paredzētās darbības radīto vibrāciju ietekmi uz apkārtējiem vides objektiem, tika konstatēti
limitējoši faktori dolomīta ieguvei ar spridzināšanas metodi visā atradnes teritorijā. Līdz ar to derīgo
izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā plānots veikt ar kombinēto metodi – izmantojot
spridzināšanu, kur tas ir iespējams, un mehānisko irdināšanu ar hidraulisko āmuru. Informācija par
ierobežojumiem, kas attiecināmi uz derīgo izrakteņu ieguvi ar spridzināšanas metodi ir sniegta
ziņojuma 3.6. nodaļā. Tehnikas vienības, kuras plānots izmantot derīgo izrakteņu ieguvē, ir
uzskaitītas 1.6.1. tabulā, savukārt derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes shēma sniegta 1.7.2. attēlā.
1.6.1.tabula. Derīgo izrakteņu ieguvē un apstrādes procesā izmantotās tehnikas vienības un to
skaits
Tehnikas vienība

Skaits

Virskārtas noņemšanai
Ekskavators – piemēram, Volvo EC380E vai analogs
Pašizgāzējiekrāvējs – piemēram, Komatsu HM300 vai analogs
Buldozers – piemēram, CAT D6N vai analogs
Dolomīta ieguvei un primārai apstrādei
Mobils žokļu tipa drupinātājs – piemēram, Metso Nordberg NV106 vai analogs
Rotora tipa drupinātājs – piemēram, Terex SR4242 vai analogs
Ekskavators – piemēram, Volvo EC380E un Volvo EC250E vai analogs
Hidrauliskais āmurs – piemēram, Epiroc MB1200 vai analogs
Sijātājs – piemēram, Powerscreen Chieftain 2100X 3 Deck vai analogs
Krautņotājs – piemēram, Telestack tc420x un Anaconda Radial Wheel ST6032-0023 vai
analogs
Urbšanas iekārta sprāgstvielu ievietošanai – piemēram, Atlas Copco D7C-11
vai analogs
Frontālais iekrāvējs – piemēram, Volvo L180F vai analogs
Kravas automašīna – piemēram Mercedes-benz 4150-ak actros 8x6 vai analogs
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Tehnikas vienība
Sekundārai dolomīta apstrādei
Paštaisīta* mazgāšanas-šķirošanas līnija vai piemēram, Terex AggreSand 206 vai analogs
Frontālais iekrāvējs – piemēram, Volvo L180F vai analogs
No ražošanas neatkarīgos procesos
Ūdens sūknis – piemēram, Grundfoss vai analogs
Frontālais iekrāvējs – piemēram, Volvo L180F vai analogs

Skaits
1
1
2
1

*Mazgāšanas šķirošanas līniju ir iespējams izveidot no dažādu ražotāju komponentēm, kuras detalizēti attēlotas 1.7.2.
attēlā. Ziņojuma ietvaros, aprēķinu vajadzībām pieņemts, ka derīgā materiāla mazgāšanai un šķirošanai tiek izmantota
līdzvērtīga tehnikas vienība Terex AggreSand 206.

Veiktā pieejamās literatūras analīze ļauj secināt, ka IVN ietvaros izvērtējamā dolomīta izstrādes
tehnoloģija atbilst citur pasaulē izmantotajām tehnoloģijām un metodēm dolomīta ieguvei9,10,11.

1.7. Derīgo izrakteņu ieguves procesus raksturojums
Raksturot ieguves procesus-darbu secību, dažādu ieguves ciklu ilgumu, plānotos derīgā izrakteņa ieguves
veidus un apjomus, izstrādes dziļumu, ieguves un ar to saistīto darbību laika grafiku, ņemot vērā Perspektīvo
infrastruktūras objektu uzbūvi, kā arī iespējamo atšķirīgo darbu organizāciju šajās teritorijās vai to tuvumā.

Paredzētās darbības teritorijā gada laikā ir plānots iegūt 101 līdz 117 (vidēji 112) tūkst.m3 dolomīta
blīvā (dabiskā saguluma) stāvoklī gadā. Dolomīta pārstrādes procesā tiks iegūtas dažādu frakciju
dolomīta šķembas un to maisījumi. Ņemot vērā izstrādes un pārstrādes gaitā radušos zudumus12,
saražotās gatavās produkcijas apjoms gada laikā sasniegs aptuveni 282 240 t.
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguvi ir paredzēts veikt no 1. marta līdz 31.
decembrim, t.i. 10 mēnešus gadā. Derīgo izrakteņu ieguvi un apstrādi plānots veikt darba dienās no
plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00., maksimāli 11 stundas dienā. Mēnesī derīgo izrakteņu ieguve un
apstrāde maksimāli norisināsies 22 dienas jeb 242 stundas, gadā vidēji 2016 stundas.
Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas paredzēts veikt sākotnējās segkārtas noņemšanu.
Noņemtās segkārtas apjoms pirmajā gadā sastādīs aptuveni 315 tūkst.m3, pēc tam līdz 140 tūkst.m3
gadā. Segkārtas noņemšanu plānots organizēt kampaņveidīgi 3-4 mēnešus gadā. Daļa no noņemtā
segkārtas materiāla tiks izmantota, lai veidoto vaļņus ap paredzētās darbības teritoriju, daļa tiks
uzglabāta 9. blokā, un daļa tiks izmantota izstrādāto karjera daļu aizbēršanai, lai vēlāk to varētu
izmantot teritorijas rekultivācijas darbiem.
IVN vajadzībām, lai labāk novērtētu iespējamās ietekmes, paredzētās darbības teritorija tika sadalīta
ieguves blokos (skat. 1.7.1. attēlu).

9

Introduction to open-pit mining - SME handbook:
https://www.scribd.com/document/431076845/Introduction-to-Open-Pit-Mining-SME-Handbook-pdf
10
Specification and application handbook, Edition 31:
https://www.directminingservices.com/wp-content/uploads/2011/05/Edition31.pdf
11
Rock Excavation – Mining and Geological Engineering:
https://miningandblasting.files.wordpress.com/2009/09/rock-excavation_compiled-by_dr-seandessureault.pdf
12
IVN izstrādes laikā tika pieņemts, ka dolomīta šķembu ražošanas procesā zudumi ir paredzami aptuveni 10
% apmērā, t.i., 11 200 m3
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1.7.1. attēls. Paredzētās darbības teritorijas iedalījums ieguves blokos.
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt aptuveni 21 gadu.
Virskārtas noņemšana un ieguve tiks uzsākta 1. ieguves blokā, kur paredzēts ierīkot ražošanas
laukumu, lai tajā varētu veikt visus ar ražošanu saistītos procesus. Detalizēta plānoto infrastruktūras
objektu shēma apskatāma 1.5.1. attēlā. Lai uzstādītu plānotās ražošanas iekārtas un uzsāktu ieguvi,
1. ieguves blokā sākotnēji tiks noņemti 315 tūkst. m3 virskārtas, kas atsegs ražošanas laukumam un
pirmajiem ieguves gadiem nepieciešamo teritoriju aptuveni 6 ha platībā. Ņemot vērā, ka dolomīta
derīgā slāņkopa atrodas zem ūdens līmeņa, paralēli virskārtas noņemšanas darbiem tiks uzstādīti
ūdens atsūknēšanas sūkņi un izveidoti duļķu nosēdbaseini. Pēc ūdens sūkņu uzstādīšanas, uz
dolomīta virsmas tiks uzstādītas ražošanas iekārtas. Pieņemot plānoto vidējo ieguves apjomu 112
tūkst. m3 gadā, aptuveni 2-3 gadu laikā ūdens atsūknēšanas sūkņi un ražošanas iekārtas tiks
iedziļināti zemāk un novietoti uz dolomīta slāņkopas pamatnes.
Ja ieguve 7. blokā, kuru skar nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija TIN72 (autoceļa
E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai), tiks
saskaņota ar VSIA ‘’Latvijas valsts ceļi’’ un AS “RB Rail”, pēc ražošanas laukuma labiekārtošanas, 2.
ieguves bloka dienvidu daļā tiks noņemta segkārta. Tas nodrošinās piekļuvi 7. ieguves blokam, kurā
tiks veikta derīgo izrakteņu ieguve. Ja ieguve 7. ieguves blokā netiks atļauta, derīgo izrakteņu ieguve
tiks veikta secīgi atbilstoši ieguves bloku numerācijai. Derīgo izrakteņu ieguve 8. un 9. ieguves blokā
netiks veikta. Pirms dolomīta ieguves uzsākšanas 4. blokā, tā rietumu malā tiks uzsākta virskārtas
noņemšana un uzstādīti ūdens atsūknēšanas sūkņi atbilstoši 1.5.1. attēlā norādītajam izvietojumam.
Pēc dolomīta ieguves uzsākšanas 4. blokā, ūdens sūkņi un nostādināšanas baseini tiks pakāpeniski
iedziļināti līdz dolomīta slāņkopas pamatnei.
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Ražošanas laukums visu izstrādes laiku atradīsies 1. blokā. Veicot izstrādi ziemeļu iecirknī,
mazgāšanai paredzētās dolomīta šķembas, izmantojot kravas automašīnas, tiks pārvestas uz 1.
bloku. Ņemot vērā, ka pārvietojot dolomīta šķembas tiks šķērsots koplietošanas pašvaldības ceļš
A10 (V1040–Smiltaiņi–Audrupi–Jaunsvirkaļi), plānots izmantot koplietošanas ceļiem paredzētas un
piemērotas četru asu kravas automašīnas ar atļauto pilno masu 32 t. Vidējā kravnesība šādām
kravas automašīnām ir 16 t un dienā vidēji paredzēts pārvest 1394 t, kas ir aptuveni 8 reisi stundā.
Satiksmes organizācijas risinājums tiks precizēts plānotā transportēšanas maršruta ceļa pārbūves
būvprojektā (atbilstoši detālplānojumā noteiktajam) un saskaņots ar pašvaldību.
Derīgo izrakteņu izstrādi paredzēts veikt atklātā karjerā, divās kāplēs, atbilstoši ieža stiprības un
saguluma īpašībām. Vidējais nederīgās segkārtas biezums atbilstoši ģeoloģiskās izpētes datiem,
paredzētās darbības teritorijā ir 4,21 m (ziemeļu iecirknī 3,91 m, dienvidu iecirknī 4,51 m). Vidējais
derīgā slāņa biezums ir 5,03 m (ziemeļu iecirknī 4,99 m, dienvidu iecirknī 5,07 m). Vidējais izstrādes
dziļums (no esošā zemes virsmas līmeņa) paredzētās darbības teritorijā būs 9,24 m, savukārt
maksimālais - ziemeļu iecirknī būs 12,4 m (iecirkņa rietumu daļā), bet dienvidu iecirknī 14,7 m
(iecirkņa centrālajā daļā)13. Tā kā derīgo izrakteņu ieguve tiek plānota zem gruntsūdens līmeņa, būs
nepieciešams veikt gruntsūdens atsūknēšanas darbus, izmantojot sūkņus.
Primāri dolomīta ieguvei paredzēts izmantot spridzināšanas metodi. Spridzināšanas procesā plānots
izmantot fasētu emulsijas sprāgstvielu (piemēram Senatel Powerfrag) kombinācijā ar ANFO
(piemēram Exan). Lādiņu iniciācijai tiks izmantoti neelektrisko (NONEL) sistēmu – virszemes
savienojumi un urbumu detonatori (piemēram Shockstar Surface savienojumā ar Shockstar MS).
Neelektriskās iniciācijas sistēmas gadījumā vienā laika vienībā tiks iniciēts viens urbums.
Spridzināšanas darbi tiks organizēti četras līdz piecas reizes mēnesī, diennakts gaišajā laikā.
Ziņojuma ietvaros ir prognozēts maksimāli pieļaujamais sprāgstvielu lādiņa lielums, kurš nodrošina
seismiski drošu robežlielumu ievērošanu (detalizēta informācija sniegta IVN Ziņojuma 3.6. nodaļā),
kas jāņem vērā, izstrādājot spridzināšanas darbu projektu. Katram spridzināšanas gadījumam
spridzināšanas darbu vadītājs papildus precizē spridzināšanas darbu parametrus.
Vietās, kur dolomīta ieguvi ar spridzināšanas metodi nav iespējams veikt, tiks pielietota mehāniskā
irdināšanas metode, izmantojot hidraulisko āmuru, kurš ir piestiprināts pie ekskavatora.
Pēc atdalīšanas no dabiskās vides, izirdinātais dolomīts ar ekskavatoru tiks padots uz mobilo
drupināšanas iekārtu un secīgi uz sijāšanas iekārtu, rezultātā tiks iegūtas četras dažādu frakciju
materiālu kaudzes – virsizmērs (tiks atkārtoti pārdrupināts), frakcija 40-70 mm , frakcija 20-40 mm,
frakcija 0-20 mm. Daļa no frakcionētajām dolomīta šķembām tiks nogādāta uz ražošanas laukumu
(frakcijas 40-70 un 20-40), daļa (frakcija 0-20), izmantojot, stacionāru minerālmateriālu mazgāšanas
iekārtu, kas atradīsies ražošanas laukumā, plānots skalot un atkārtoti frakcionēt, procesa rezultātā
veidojot frakcijas 8-20, 4-8, 0-4 (atsijas) un māla duļķes, kas izsēžas nosēdbaseinā. Gan māla duļķes,
gan atsijas tiks izmantotas karjera rekultivācijā. Prognozējams, ka visa karjera izstrādes laikā
akumulētais atsiju un duļķu apjoms varētu sasniegt 237 tūkst. m3.
Dolomīta šķembu mazgāšanā izmantoto ūdeni plānots attīrīt duļķu nosēdbaseinos un atkārtoti
izmantot mazgāšanas procesā. Aptuvenais duļķu nosēdbaseinu tilpums ir 18 tūkst.m3. Mazgāšanas
atkārtotā sistēmā (nosēdbaseins → mazgāšana → nosēdbaseins) ūdens cirkulēs aptuveni 200 m3/h
un tā būs atdalīta no karjera ūdens savākšanas un atsūknēšanas sistēmas. Plānots, ka maksimālais
ūdens zudums ūdenim uzsūcoties saražotajā materiālā un iztvaikojot varētu būt 25 – 30 m3/h.

13

SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats
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Nepieciešamības gadījumā duļķu nosēdbaseinos ūdens līmenis tiks paaugstināts, ūdeni pārsūknējot
vai pārtecinot no karjera ūdens atsūknēšanas vietām – atsūknēšanas bedrēm (zumpfiem).
Derīgā materiāla uzglabāšana tiek plānota gan ieguves blokos – maksimāli 15 000 m3 līdz 4 m
augstās krautnēs, gan materiālu uzglabāšanas un uzkraušanas laukumā maksimāli 25 000 m3 līdz 7
m augstāks krautnēs un maksimāli 21 000 m3 līdz 4 m augstās krautnēs. Paredzams, ka dolomīta
ieguves un primārās apstrādes ražība dolomītam, kurš iegūts ar spridzināšanas metodi, būs aptuveni
150 t/h, dolomītam, kurš iegūts ar mehāniskās irdināšanas metodi 135 t/h. Savukārt, dolomīta
sekundārās apstrādes procesa (dolomīta šķembu mazgāšana un frakcionēšana) ražība būs aptuveni
200 t/h. Detalizēta procesa shēma apskatāma 1.7.2. attēlā.
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1.7.2. attēls. Dolomīta šķembu ražošanas un mazgāšanas procesa shēma
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Gatavā produkcija tiks uzkrāta brīvi stāvošās krautnēs vai speciāli izveidotos nodalījumos ar betona
sienām materiālu uzglabāšanas un uzkraušanas laukumā. Pēc pieprasījuma, ar frontālā iekrāvēja
palīdzību materiāls tiks iekrauts klientu autotransportā. Derīgā materiālā transports paredzēts no 1.
marta līdz 31. decembrim, katru darba dienu laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Periodā no
1. janvāra līdz 28. februārim derīgā materiāla transportu paredzēts veikt darba dienās 2 reizes
nedēļā, iekļaujoties laika posmā no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Saražotās produkcijas
transportēšana tiks veikta ar kravas automašīnām, ar vidējo kravnesību 27 t14, kas ir vidēji 46 kravas
automašīnu reisi dienā.

1.8. Ūdens atsūknēšanas un novadīšanas sistēmas raksturojums
Aprakstīt un ar aprēķiniem pamatot karjera ūdens atsūknēšanas, nostādināšanas un novadīšanas sistēmu, atsūknētā
ūdens daudzumu, sastāvu, nepieciešamo nostādināšanas dīķu platību, papildus nepieciešamās būves vai iekārtas
novadāmā ūdens kvalitātes nodrošināšanai, iespējamo ūdens novadīšanas vietu, īpašu uzmanību pievērš arī iespējamai
esošu meliorācijas objektu pārkārtošanai vai pārbūvei un papildus veicamajiem darbiem ūdensnotekās vai meliorācijas
sistēmās kontekstā ar plānoto darbību un nosacījumiem tās veikšanai (arī ārpus Darbības vietas) ņemot vērā atsūknējamā
ūdens novadīšanas režīmu.

Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa
pazemināšanu, tādēļ, paredzētās darbības teritorijā, tiks ierīkotas ūdens atsūknēšanas vietas atsūknēšanas bedres (zumpfi).
Aprēķinu rezultātā tika noteikts atsūknējamā ūdens apjoms no plānotās darbības teritorijas, kas ir
robežās no 120 līdz 155 l/s (0,12 m3/s – 0,155 m3/s). Tas noteikts pēc sekojošiem aprēķinu
variantiem:
•
vienlaikus nosusinot visu ziemeļu iecirkni līdz derīga slāņa apakšai - līdz 120 l/s;
•
vienlaikus nosusinot visu dienvidu iecirkni līdz derīga slāņa apakšai - līdz 125 l/s;
•
vienlaikus nosusinot abus iecirkņus līdz derīga slāņa apakšai - līdz 155 l/s.
Lai nepieļautu suspendēto vielu daudzuma pārsniegumus virszemes ūdeņos no atsūknēto ūdeņu
novadīšanas virszemes ūdenstecēs, kā arī temperatūras stabilizēšanai, atsūknējamie pazemes ūdeņi
pirms novadīšanas koplietošanas ūdensnotekā tiks nostādināti nostādināšanas baseinos, kuru
izmērs un dziļums tiks precizēti derīgo izrakteņu ieguves projektā izstrādes laikā.
Pēc ūdeņu nostādināšanas, tos paredzēts novadīt pa notekcaurulēm divās izplūdes vietās
koplietošanas ūdensnotekā ar ūdens saimnieciskā iecirkņa kodu (turpmāk – ŪSIK) 38456:05, kas
tālāk savienojas ar koplietošanas ūdensnoteku ŪSIK 38456:03, kas ieplūst valsts nozīmes
ūdensnotekā Ģedule (ŪSIK kods 38456:01) (skat. 2.5.1. attēlu). Atsūknētais ūdens valsts nozīmes
ūdensnotekā Ģedule tiks ievadīts pie piketa 44/50.
Lai novērstu izskalojumus grāvja nogāzēs un gultnē, izlaides vietās koplietošanas ūdensnotekā
38456:05, atsūknētā ūdens ielaides vietās tiks izbūvēti nogāžu un dibena nostiprinājumi ar dolomīta
šķembu bērumu 30 cm biezumā.
VSIA “Meliorprojekts” 2020. gadā veica esošās meliorācijas sistēmas apsekošanu un tika konstatēts,
ka esošā meliorācijas sistēma ir nolietojusies, tomēr caurteku un grāvju tehniskais stāvoklis ir ar
apmierinošu funkcionalitāti. Tomēr, lai meliorācijas sistēma spētu novadīt no plānotās dolomīta
atradnes “Purmales 2020” atsūknētos ūdeņus, nepasliktinot blakus īpašumu melioratīvo stāvokli, ir

14

Derīgā materiāla izvešana tiks veikta puspiekabēm, piem., MHPS44.3-N vai analogu.
https://www.meiller.com/en/products/tipping-semi-trailers/#tabber-7241
Dolomīta šķembu blīvums 1,5-1,6 t/m3.
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nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas uzlabošanas pasākumus (skat. 3.2.1 attēlu). Detalizēta
informācija par paredzētajiem pasākumiem meliorācijas sistēmas uzturēšanai ir apkopota ziņojuma
3.2.1. nodaļā, bet VSIA ‘’Meliorprojekts’’ atzinums iekļauts Ziņojuma 14. pielikumā.
Izbūvējot jaunos posmus, to nogāzes, gultnes platums un garenslīpums būs atbilstošs esošajiem
grāvjiem, t.i., to šķērsgriezuma laukums nebūs mazāks par esošā grāvja šķērsgriezumu. Jauno grāvju
posmu izbūves laikā pārraktās, aizejošās drenas un kolektori tiks aiztamponēti ar atbilstoša diametra
aizbāžņiem.
Tā kā derīgo izrakteņu ieguve paredzētās darbības teritorijā šobrīd vēl nav uzsākta, tad nav
iespējams precīzi raksturot atsūknējamo ūdeņu ķīmisko sastāvu. Stipinu ūdens horizonts ir galvenais
ar plānoto darbību ietekmētais ūdens horizonts, kā arī galvenais ūdens horizonts, kas nosaka
pazemes ūdeņu pieteci atradnes teritorijā. Stipinu horizonta pazemes ūdeņu kvalitāte ir nemainīga
paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē. Visur ir izplatīti hidrogēnkarbonātu kalcija tipa
saldūdeņi ar sausni ap 0,5 g/l, cietību ap 8 mekv/l, zemu hlorīdu un sulfātu koncentrāciju (līdz 100
mg/l), bez piesārņojuma pazīmēm (slāpekļa savienojumi zem 1 mg/l, permanganāta indekss ap mg
O2/l), dzelzs saturs līdz 4 mg/l15,16,17. Tādējādi, Stipinu ūdens horizonta ķīmiskais sastāvs maz atšķiras
no virszemes ūdeņu sastāva, izņemot paaugstinātu dzelzs, hidrogēnkarbonātu un kalcija
koncentrāciju.

1.9. Inženierkomunikāciju pieejamības raksturojums
Novērtēt inženierkomunikāciju pieejamību, sniegt informāciju par nepieciešamajiem būvniecības,
tostarp pārbūves vai atjaunošanas darbiem. Īpašu uzmanību nepieciešams pievērst piebraukšanas
iespējām derīgo izrakteņu teritorijām un plānotajiem transportēšanas maršrutiem,
nepieciešamajiem būvniecības darbiem (piemēram, ceļa seguma atjaunošana vai maiņa) un
iespējamiem transportlīdzekļu pārvietošanās ierobežojumiem uz koplietošanas ceļiem. Norāda
kopējo plānoto satiksmes intensitāti uz izvešanas ceļiem, ņemot vērā satiksmes intensitāti arī no
citām blakus esošajām derīgo izrakteņu ieguves vietām.
Dienvidu iecirkni šķērso AS “Sadales tīkls” 20 kV gaisvadu līnija. Uzsākot paredzēto darbību, tiek
plānota elektrolīnijas pārnešana un jauna elektrības pieslēguma izveide. 2021. gada 7. jūnijā
saņemts AS “Sadales tīkls” projektēšanas uzdevums Nr. 30AT00-04/TN-25479 “AS "Sadales tīkls"
elektroenerģijas tīklu pārvietošanai”, kurā tiek norādīts, ka gaisvadu līnijas pārvietošana ir iespējama
ievērojot projektēšanas uzdevumā noteiktās prasības (skat. 6. pielikumu). Plānotais vidējā
sprieguma pazemes kabeļu elektrolīnijas novietojums attēlots 1.5.1. attēlā.
Lauksaimniecības zemēs, kuras atrodas paredzētās darbības teritorijā, ir ierīkota drenāžas sistēma ar
novadīšanu koplietošanas ūdensnotekās. Ap meža zemēm ir ierīkoti kontūrgrāvji un koplietošanas
ūdensnotekas, kuras ir savienotas ar tuvāko upi Ģedule, kas atrodas 0,5 km uz rietumiem no
paredzētās darbības vietas (skat. 2.5.1. attēlu) un kas ir Iecavas upes kreisā krasta pieteka.
Aptuveni 1,1 km attālumā atrodas Lamžu purva grāvis un 1,7 km attālumā – Iecavas upe. Lai
saglabātu meliorācijas sistēmas funkcionalitāti blakus esošajām teritorijām, paredzētās darbības
teritorijā ir paredzēta koplietošanas ūdensnoteku pārbūve (skat. 1.5.1. attēlu). Posmā, kurā
15SIA

“Būvnieki”, 2006. Pārskats par dolomītu atradnes “Jaunbemberi” ģeoloģisko izpēti Bauskas rajonā
Iecavas pagastā.
16
SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats
17
Комплексная геологоразведочная экспедиция, 1982. Отчет о предварительной разведке доломитов в
окрестностях месторождений Ваейкас и Пурмалес в Бауском районе.
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paredzēts novadīt atsūknēto ūdeni līdz Ģedules upei, plānots veikt meliorācijas grāvju tīrīšanu un
caurteku pārbūvi. Detalizēta informācija par plānotajām izmaiņām attiecībā uz meliorācijas
sistēmām apkopota IVN Ziņojuma 3.2.nodaļā. VSIA ‘’Meliorprojekts’’ atskaiti skat. 14. pielikumā.
Lai nodrošinātu derīgo izrakteņu ieguvi, apstrādi, kā arī uzglabāšanu, paredzētās darbības teritorijā
tiks izveidots ražošanas laukums, kurā tiks ierīkots materiālu mazgāšanas, uzglabāšanas un
uzkraušanas laukums. Ražošanas laukumā tiks izveidots atsevišķs laukums, kurā tiks novietota
tehnika un veiktā tās apkope, tāpat šajā laukumā atradīsies stacionāra virszemes tvertne ar tilpumu
līdz 10 m3, kura paredzēta degvielas uzglabāšanai un konteiners bīstamo atkritumu novietošanai.
Ražošanas laukumā paredzēts izvietot trīs pārvietojamas moduļu mājas, kuras kalpos kā birojs,
sanitārais mezgls un apsardzes ēka. Paredzētās darbības teritorijā tiks ierīkoti nostādināšanas
baseini un duļķu nosēdbaseini. Infrastruktūras objektu izvietojuma shēma apskatāma 1.5.1. attēlā.
Ceļu izbūvei paredzētās darbības teritorijā tiks izmantotas saražotās dolomīta šķembas. Saražotās
produkcijas transportēšana tiks veikta ar kravas automašīnām, ar kravnesību 27 t, vienā dienā
izvedot vidēji 1242 t produkcijas, kas ir vidēji 46 kravas mašīnu reisi dienā.
Derīgā materiāla transportēšanu paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes
autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz pieslēgumam pie valsts galvenā autoceļa A7 Rīga Bauska -Lietuvas robeža (Grenctāle). Pēc perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves, situācijā, ja
tiek izbūvēts pašvaldības autoceļa A11 pieslēgums pie E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) Bauska (Ārce), transportēšanu ir iespējams veikt virzienā uz minēto autoceļu.
Ņemot vērā, ka paredzētajā transportēšanas maršrutā derīgā materiāla transportu veic SIA “DGS
Karjeri”, summējot ar plānoto darbību, kuras maksimālā transportēšanas intensitāte plānota 46
kravas transportlīdzekļi dienā vienā virzienā, tiek prognozēts, ka kopējā diennakts intensitāte
transportēšanas maršrutā pārsniegs 100 kravas transportlīdzekļus. Atbilstoši SIA “IE.LA inženieri”
pārskata “Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales” detālplānojuma risinājumu ietekmi uz
esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā” (skat. 17. pielikumu) ietvaros veiktajiem nestspējas mērījumiem,
atsevišķos transportēšanas maršruta posmos būtu jāveic segas konstrukcijas pastiprināšana. Lai
novērtētu šobrīd esošo satiksmes intensitāti uz vietējās nozīmes un pašvaldības autoceļiem, pa
kuriem paredzēts veikt derīgā materiāla transportēšanu, 2020. gadā SIA “IE.LA inženieri” pēc
paredzētās darbības ierosinātāja pasūtījuma veica satiksmes intensitātes uzskaiti vairākos
krustojumos plānotajā transportēšanas maršrutā (skat. 18. pielikumu). Brauktuves platums
plānotajā transportēšanas maršrutā ir ar nenoteiktu normālprofilu, balstoties uz satiksmes
intensitātes uzskaitījuma datiem un plānoto satiksmes intensitāti saistībā ar derīgā materiāla
transportēšanu no paredzētās darbības teritorijas, paredzētajam transportēšanas maršrutam
ieteicams piemērot normālprofilu NP 7.5 (atbilstoši LVS190-2 ‘’Normālprofili’’ 2.tabulai)18, līdz ar to
ceļa posmus ar neatbilstošu profilu, ieteicams paplašināt līdz NP 7.519. Ceļa posmi, kuros
nepieciešamas izmaiņas attēloti 1.9.1. attēlā.
IVN ziņojuma ietvaros tika konstatēts, ka, veicot derīgā materiāla transportēšanu ar plānoto kravas
autotransporta intensitāti, atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās tiks pārsniegts MK noteikumos
Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijās, līdz ar to paredzētā darbība ir īstenojama, realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus.
Detalizēta informācija par trokšņa samazināšanas pasākumiem apkopota 3.5. nodaļā.

18

SIA “IE.LA inženieri”, 2021. Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales” detālplānojuma risinājumu
ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā.
19
SIA ‘’Grupa93’’, 2021. Detālplānojums īpašumam ‘’Purmales’’. I daļa Paskaidrojuma raksts.
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1.9.1. attēls. Paredzēto transportēšanas maršruta ceļa posmi, kuros nepieciešamas izmaiņas20

1.10. Derīgo izrakteņu ieguves laukumu slēgšana
Novērtēt piemērotākos risinājumus rekultivācijai Darbības vietā vai dažādās Darbības vietas zonās (ja risinājumi varētu būt
atšķirīgi). Sniegt konkrētus priekšlikumus plānotajiem rekultivācijas pasākumiem un to realizācijas laika grafikam.

Teritorijas rekultivācijas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu derīgo izrakteņu ieguves vietas turpmāku
izmantošanu pēc ieguves pabeigšanas, novērst draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi, kā arī
sekmēt ieguves vietas iekļaušanos apkārtējā vidē.
Paredzētās darbības teritorijā dolomīta ieguve tiek plānota aptuveni 21 gadu. Ieguves apjoms un
ieguves ilgums ir atkarīgs no pieprasījuma pēc saražotās produkcijas.
Rekultivācija jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, taču to iespējams uzsākt
un turpināt arī vienlaicīgi ar derīgo izrakteņu ieguvi. Pēc paredzētās darbības teritorijas izstrādes,
teritorijā paredzēts ierīkot ūdens krātuvi ar apzaļumotiem un apmežotiem krastiem un salām.
Ūdens krātuve aizņems aptuveni 50-60 % no teritorijas, pārējo teritoriju veidos sauszeme. Izstrādes
sākumā izveidotie vaļņi gar paredzētās darbības teritorijas malām tiks nolīdzināti, savukārt 9.blokā
uzglabāto segkārtas materiālu paredzēts apzaļumot. Pēc rekultivācijas veikšanas tiks atjaunota
apkārtnei raksturīgā atklātā ainava, kas mijas ar mežu teritorijām.
Augsnes auglīgā virskārta, tiks nodalīta un uzglabāta atsevišķi, piemēram, veidojot vaļņus gar
paredzētās darbības teritorijas malām, lai vēlāk to varētu izmantot teritorijas rekultivācijas darbiem.
Tāpat rekultivācijas darbiem tiks izmantoti derīgo izrakteņu ieguves laikā radušies blakusprodukti
(piemēram, skalošanas ūdeņu māla duļķes no nosēdbaseiniem un atsijas). Detalizēta informācija par
rekultivāciju tiks izstrādāta derīgo izrakteņu ieguves projektā pēc rekultivācijas veida saskaņošanas
ar pašvaldību.
Atradnes pievedceļi tiks saglabāti rekultivētās teritorijas uzturēšanai.

20

SIA ‘’Grupa93’’, 2021. Detālplānojums īpašumam ‘’Purmales’’. I daļa Paskaidrojuma raksts.
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1.11. Ekspluatācijas fāzes galveno raksturlielumu apraksts
Sniedzot informāciju par nepieciešamajiem dabas resursiem un materiāliem atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 5.2.
punktam, skaidrojams arī, kā tieši (kādos procesos) konkrētie materiāli vai dabas resursi tiek izlietoti un kāds ir šo resursu
avots (piemēram, ūdens ieguves avots), kā arī sniedzams nepieciešamo energoresursu raksturojums.

Informācija par teritorijas sagatavošanu ieguvei ir sniegta 1.4. nodaļā, savukārt derīgo izrakteņu
ieguves process raksturots 1.7. nodaļā.
Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa
pazemināšanu (ūdens atsūknēšanu). Detalizēta informācija par atsūknējamo ūdeņu daudzumu ir
sniegta IVN ziņojuma 1. 8. nodaļā.
Uzsākot derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā, nav paredzēts izmantot ūdens
resursus no apkārtējiem ūdensobjektiem. Dzeramais ūdens derīgo izrakteņu ieguvē iesaistītajiem
darbiniekiem tiks piegādāts fasētā veidā, atkarībā no patēriņa.
Dolomīta skalošanai nepieciešamais ūdens tiks izmantots no atsūknējamajiem ūdeņiem un
skalošana notiks slēgtā recirkulācijas sistēmā. Aptuvenais nepieciešamais ūdens daudzums
200 m3/ h.
Uzsākot paredzēto darbību, tiek plānota elektrolīnijas pārnešana un jauna elektrības pieslēguma
izveide. Tiek plānots, ka gada aptuvenais elektroenerģijas patēriņš būs līdz 1 082 534.40 kWh.

1.12. Prognozējamās emisijas paredzētās darbības rezultātā un to raksturojums
Sniedzot informāciju atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 5.3. punktam, īpašu uzmanību pievērš emisijām ūdenī, gaisā
un trokšņa emisijām. Skaidrojams, kādos procesos un kādas potenciālās iekārtas attiecīgos blakusproduktus un emisijas
rada. Prognozējamo blakusproduktu un emisiju apjomu nosaka skaitliskās vērtībās, ņemot vērā iekārtu tehniskajā
dokumentācijā vai citos literatūras avotos norādīto (piemēram, attiecībā uz iekārtu skaņas jaudu). Lai noteiktu dolomīta
ieguves iekārtu un procesu radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā daudzumu, ievēro normatīvajos aktos par stacionāru
piesārņojuma avotu emisijas limita projekta izstrādi noteiktos paņēmienus (monitorings, inventarizācija vai aprēķins,
izmantojot emisiju faktorus). Attiecībā uz Paredzētās darbības laikā radītajiem atkritumiem norādāmi arī risinājumi to
apsaimniekošanai. Attiecībā uz notekūdeņiem (ietver atsūknējamos un novadāmos ūdeņus) norādāmi to rašanās avoti,
veidi un daudzums, piesārņojošās vielas notekūdeņos, savākšana, nepieciešamā attīrīšana, novadīšana un kvalitātes
kontrole.

Paredzētās darbībās rezultātā ir iespējamas šādas emisijas:
1) emisijas ūdenī, novadot ūdeņus, kuri tiek atsūknēti pazemes ūdens līmeņu pazemināšanas
rezultātā;
2) emisijas gaisā un trokšņu emisijas (no dolomīta ieguves, apstrādes, uzglabāšanas un
transportēšanas procesa).
Lai novērtētu trokšņa un gaisa emisijas, paredzētās darbības teritorija tika sadalīta ieguves blokos
(skat. 1.7.1. attēlu). Derīgo izrakteņu ieguve 4., 6. un 7. ieguves blokā raksturo nelabvēlīgāko
situāciju no summāro ietekmju vērtēšanas aspekta, jo minētie ieguves bloki atrodas vistuvāk
dzīvojamās apbūves teritorijām un perspektīvajiem infrastruktūras objektiem, līdz ar to ziņojuma
ietvaros vērtēta tieši ietekme no šo ieguves bloku izstrādes. Pēc sabiedriskās apspriešanas IVN
ziņojums papildināts ar trokšņa novērtējumu 1. ieguves blokā (pieņemot, ka ieguve un ražošana tiek
veikta visā bloka teritorijā). Lai raksturotu nelabvēlīgāko situāciju no trokšņa un gaisa emisiju
viedokļa, aprēķinu vajadzībām tika pieņemts, ka derīgā materiāla ieguve 1 gada griezumā tiek veikta
vienā no ieguves blokiem un ražošanas laukumā ar maksimāli iespējamo tehnikas noslodzi.
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Galvenie gaisa piesārņojuma avoti
Paredzētās derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes metodes detalizēti aprakstītas Ziņojuma 1.6. un
1.7. nodaļā. Transportēšanas maršruta raksturojums sniegts ziņojuma 2.2. nodaļā.
Paredzētās darbības rezultātā paredzamas emisijas no šādiem procesiem:
• derīgo izrakteņu ieguves procesiem, to skaitā, uzglabāšanas;
• derīgo izrakteņu ieguvē un apstrādē izmantotās tehnikas;
• transporta (kravas auto) plūsmas pa transportēšanas ceļiem;
• ieguvē izmantotās tehnikas degvielas uzpildīšanas paredzētās darbības teritorijā.
Piesārņojošo vielu emisijas no derīgo izrakteņu ieguves procesa novērtējums
Dolomīta izstrādes procesā ir paredzamas gaisa piesārņojuma emisijas šādu tehnoloģisko procesu
veikšanas laikā:
- dolomīta urbšana un irdināšana ar spridzināšanas metodi;
- dolomīta irdināšana (drupināšana) ar hidraulisko āmuru;
- derīgo izrakteņu ieguve ar ekskavatoru, t.sk. segkārtas noņemšana (nederīgais materiāls);
- dolomīta apstrāde – šķirošana un drupināšana;
- derīgo izrakteņu un nederīgā materiāla pārkraušana, to skaitā, krautņu veidošana un
iekraušana kravas mašīnās, un uzglabāšana.
1.12.1. tabula. Derīgo izrakteņu ieguves un pārvadāšanas apjoms
Materiāls
Apjoms
Aptuvenais nederīgā materiāla (segkārta) apjoms vienā
140 000 m3
192 500 t1
atradnes ieguves zonā, kas tiks iegūts viena gada laikā
Dolomīta ieguves apjoms viena gada laikā
112 000 m3
313 600 t2
Piezīmes:
1
- Vidējais blīvums - 1,375 m3/t - noteikts atbilstoši Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”
pētījumam “Augsnes oglekļa krājumu novērtēšana aramzemē un pļavās”, 2015
2
- skatīt blīvumu IVN ziņojuma 1.1. nodaļā
Emisijas no derīgo izrakteņu ieguves procesiem
Eiropas Vides aģentūras 2019. gadā sagatavotās emisiju uzskaites rokasgrāmatā (EMEP/EEA) nav
iekļauta trešā līmeņa metodika no derīgo izrakteņu iegūšanas vai cita metodika, kas apskata emisijas
no dolomīta un smilts ieguves, to skaitā, spridzināšanas, pārkraušanas, apstrādes un uzglabāšanas
procesiem.
Emisijas no dolomīta spridzināšanas aprēķinātas, izmantojot ASV Vides aizsardzības aģentūras AP-42
metodiku krājuma „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 11.9. sadaļu „Western Surface
Coal Mining” (11.9-1. tabula) sniegto metodiku21, uz ko atsaucas arī EMEP/EEA metodiku krājuma
sadaļa “2.A.5.a Quarrying and mining of minerals other than coal 2019”22.
Emisiju daudzuma aprēķinam no dolomīta urbšanas, šķirošanas-sijāšanas, urbšanas un drupināšanas
(gan ar hidraulisko āmuru, gan ar šķirošanas (sijāšanas) iekārtu) izmantota AP-42 metodiku krājuma
„Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 11.19.2. nodaļā „Crushed Stone Processing and
Pulverized Mineral Processing” (11.9.2.-1. tabula)23 sniegtā metodika.

21

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s09.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/2industrial-processes/2-a-mineral-products/2-a-5-a-quarrying/view
23
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s1902.pdf
22

34

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Lai aprēķinātu emisijas daudzumu no dolomīta pārkraušanas procesiem un segkārtas noņemšanas,
to skaitā iekraušanas/izkraušanas darbībām, izmantota „Compilation of Air Pollutant Emission
Factors” (AP-42) 13.2.4. nodaļā („Aggregate Handling And Storage Piles”)24 sniegtā metodika, kur
emisijas faktors, kas saistīts ar derīgo izrakteņu pārkraušanas un ieguves darbībām, ir aprēķinātas
izmantojot AP-42 metodoloģijas 13.2.4. nodaļā sniegto vienādojumu:
EF = k (0,0016)
,
kur,
EF – emisijas faktors (kg/t),
k – koeficients (PM10 = 0,35, PM2,5 = 0,053)
U – vidējais vēja ātrums (3,2 m/s)25,
M – produkta vidējais mitrums (dolomīts - 7%, augsne (segkārta) – 3,4%).
Jāatzīmē, ka AP-42 metodika neizskata emisijas no uzglabāšanas procesiem, līdz ar to emisiju
daudzuma aprēķinā no dolomīta uzglabāšanas izmantotas references dokumentā „Emissions from
Storage” (turpmāk tekstā arī BREF) rekomendētais birstošo materiālu klasifikators.
Saskaņā ar BREF dokumentu26 birstošie materiāli tiek iedalītas piecās klasēs, pamatojoties uz to
dispersijas īpašībām. References dokuments atsaucas uz Nīderlandē spēkā esošo klasifikācijas
sistēmu, kurai ir izstrādāta arī atbilstoša emisiju aprēķinu metodika, kas ietver daļiņu emisijas
faktorus (turpmāk tekstā – TNO Delft R86/205)27. Izmantojot šos emisijas faktorus (TNO Delft
R86/205 5. tabula), ir aprēķināti kopējie daļiņu zudumi no birstošo materiālu pārkraušanas, to
skaitā, derīgo izrakteņu uzglabāšanas, transportēšanas, darbībām ar materiālu ieguvi un apstrādi
teritorijā, kā arī derīgo izrakteņu ieguves (skat. 1.12.2. tabulu). Derīgo izrakteņu ieguve ar
ekskavatoru ir līdzīga pārkraušanas procesiem, līdz ar to, emisiju aprēķinā no minētajām darbībām
izmantota kopējā metodika.
1.12.2. tabula. Produktu dispersijas klases un tām atbilstošie emisijas faktori
Kopējās daļiņu (TSP) emisijas no
Dispersijas
Materiāla īpašības
birstošo materiālu apstrādes un
klase
produktu uzglabāšanas
S1
Viegli putošs produkts, nesamitrināms
1000 g/t
S2
Viegli putošs produkts, samitrināms
100 g/t mitriem produktiem un 1000
g/t sausiem produktiem
S3
Vidēji putošs produkts, nesamitrināms
100 g/t
S4
Vidēji putošs produkts, samitrināms
10 g/t mitriem produktiem un 100 g/t
sausiem produktiem
S5
Nedaudz putošs vai neputošs produkts
10 g/t
Atbilstoši BREF birstošo materiālu klasifikatoram dolomīta dispersijas klase ir S5.
Metodikā TNO Delft R86/205 norādītie birstošo materiālu uzglabāšanai un apstrādei piemērojamie
emisijas faktori raksturo kopējo cieto daļiņu (TSP) emisijas. Lai aprēķinātu daļiņu PM10 un daļiņu
24

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/final/c13s0204.pdf
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/latvijas-klimats
26
BREF: IPPC Reference document BAT on Emissions from Storage
27
Nīderlandes emisiju aprēķinu metodika TNO Delft R86/205 no “Opstellen van een heoretisch rekenmodel
op basis van de literatuur voor de inschatting van niet-geleide TSP, PM10 en PM2.5 emissies door bedrijven
werkend met stuifgevoelige producten”
25
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PM2,5 emisijas, ir izmantots kopējo daļiņu (TSP), daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 proporcionālais
sadalījums, kas saskaņā ar EPA AP-4228 metodikā sniegto informāciju ir raksturīgs emisijām no
birstošo materiālu uzglabāšanas (skat. 1.12.3. tabulu).
1.12.3. tabula. Kopējo cieto daļiņu (TSP), daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 sadalījums
Daļiņu PM2,5
Daļiņu PM2,5 īpatsvars Daļiņu PM10 īpatsvars
Darbības veids
īpatsvars daļiņu
TSP frakcijā
TSP frakcijā
PM10 frakcijā
Apstrāde un uzglabāšana
5,3%
35%
15%
Lai izvairītos no emisiju daudzuma aprēķina pārvērtēšanas (emisiju apjoma divkāršošana
atsevišķiem procesiem), aprēķinot emisijas daudzumu no uzglabāšanas, jo TNO Delft R86/205
sniegtie emisijas faktori raksturo kopējos putekļu zudumus visā produkta pārkraušanas un
uzglabāšanas ciklā, no tā tiks atņemtas aprēķinātais emisijas daudzums no pārkraušanas (AP-42
13.2.4. „Aggregate Handling And Storage Piles”), to skaitā, dolomīta kraušana uz/no pašizgāzēja,
iekraušana transportā.
Emisijas faktori no derīgo izrakteņu ieguves, apstrādes un uzglabāšanas procesiem apkopoti 1.12.4.
tabulā.
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi aprēķināti, izmantojot šādu vienādojumu:
Et/a = A  EF  (1-ER/100),
kur,
Et/a – emisijas daudzums (t/a);
A – aktivitātes lielums (t/a, sprādzienu skaits);
EF – emisijas faktors (g/t, kg/sprādziens);
ER – emisijas samazināšanas iekārtas efektivitāte (%).
Iegūtos rezultātus, ņemot vērā darbības ilgumu gadā, pārrēķina uz g/s:
Eg/s =

× 106,

kur,
Eg/s – emisijas daudzums (g/s);
Et/a – emisijas daudzums (t/a);
n – iekārtas darbības laiks (h/a).
1.12.4. tabula. Derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes procesa emisijas faktori
Dolomīts
Darbība [emisijas faktora
mērvienība]
PM10
PM2,5
Urbšana1 [g/t]
0,04
0,006*
0,52×0,00022×A1,5
0,03×0,00022×A1,5
Spridzināšana2
[kg/sprādziens]
kur A – spridzināšanas tīkla platība m2
Pārkraušana3, [g/t]
0,1*
0,015*
4
Uzglabāšana [g/t]
3,5*
0,53*
Drupināšana1 [g/t]
1,2
0,18*
1
Šķirošana [g/t]
4,3
0,645*
28

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html
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Segkārta
Pārkraušana3, [g/t]

0,274*

0,041*

Piezīmes:
1 - ASV Vides aizsardzības aģentūras AP-42 metodiku krājuma „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 11.19.2.
sadaļā („Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing”) sniegtā metodika;
2 - ASV Vides aizsardzības aģentūras AP-42 metodiku krājuma „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 11.9. sadaļā
(„Western Surface Coal Mining”) sniegtā metodika;
3 - ASV Vides aizsardzības aģentūras AP-42 metodiku krājuma „Compilation of Air Pollutant Emission Factors” 13.2.4.
sadaļā („Aggregate Handling And Storage Piles”) sniegtā metodika;
4 - Nīderlandes emisiju aprēķinu metodika TNO Delft R86/205;
* - Daļiņu PM10 un PM2,5 emisijas faktors ir aprēķināts, pamatojoties uz kopējo daļiņu (TSP), PM10 un PM2,5 proporcionālo
sadalījumu (skat. 1.12.2.3. tabulu)

Piesārņojošo vielu emisiju daudzuma aprēķins un izkliedes modelēšana veikta 4., 6. un 7. blokam,
izvērtējot tos kā nelabvēlīgāko situāciju gan no izvietojuma viedokļa, gan ņemot vērā valdošo vēju
virzienu. Līdz ar to, pārējiem ieguves blokiem netika veikts gaisa piesārņojošo vielu emisijas
daudzuma aprēķins un izkliedes modelēšana, paredzot, ka to kopējais emisijas daudzums nebūs
augstāks kā 4., 6. vai 7. blokam.
Kopējās emisijas daudzums no dolomīta atradnes sagatavošanas ieguvei ar ekskavatoru (irdināšanas
un spridzināšanas darbi) ir apkopotas 1.12.5. tabulā. Atkarībā no ieguves bloka, izmainās platību
sadalījums starp dolomīta ieguves veidu, kā arī to darbības laiks. 4. un 7. ieguves blokā ir paredzēts,
ka dolomīta ieguve notiek izmantojot gan spridzināšanas metodi (50% no iegūtā apjoma jeb 56 000
m3/gadā), gan irdināšanas metodi (50% no iegūtā apjoma jeb 56 000 m3/gadā). 6. ieguves blokā
dolomīta ieguve paredzēta, izmantojot tikai spridzināšanas metodi (112 000 m3/gadā).
1.12.5. tabula. Emisijas daudzums no paredzētās darbības vietas sagatavošanas ieguvei
Kopējais
Kopējais
Darbības
Piesārņojošā
emisijas
emisijas
Darbība
ilgums,
viela
daudzums,
daudzums2,
h/gadā
t/gadā
g/s
Daļiņas PM10
0,006
0,038
Dolomīta urbšana 4. vai 7. blokā1
44
Daļiņas PM2,5
0,001
0,006
Daļiņas PM10
0,013
0,041
Dolomīta urbšana 6. blokā
88
Daļiņas PM2,5
0,002
0,006
Daļiņas
PM
0,329
212,532
Dolomīta spridzināšana 4. blokā
10
25 × 1min
(25 sprādzieni/gadā)
Daļiņas PM2,5
0,019
12,274
Daļiņas PM10
0,287
185,401
Dolomīta spridzināšana 7. blokā
25 × 1min
(25 sprādzieni/gadā)
Daļiņas PM2,5
0,017
10,982
Daļiņas PM10
0,521
170,261
Dolomīta spridzināšana 6. blokā
50 × 1min
(50 sprādzieni/gadā)
Daļiņas PM2,5
0,03
9,804
Daļiņas PM10
0,188
0,005
Dolomīta primārā irdināšana 4. vai
224
1
7. blokā
Daļiņas PM2,5
0,028
0,001
Piezīmes:
1
– Urbšanas un irdināšanas emisijas atkarīgas no ieguves apjoma, līdz ar to minētajām darbībām emisiju
daudzums 4. vai 7. blokā ir vienāds.
2
– Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot, ka urbšana
un spridzināšana 4. blokā notiek 59 140 m2 lielā laukumā, 7. blokā – 53 960 m2, 6. blokā – 101 240 m2, savukārt
irdināšanas laukums 4. blokā – 46 710 m2, 7. blokā – 20 930 m2, ieguves teritoriju augstums ir pieņemts 0,5 m.
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Kopējās emisijas daudzums no dolomīta ieguves un apstrādes procesiem, kā arī uzglabāšanas un
izvešanas ir apkopotas 1.12.6. tabulā.
1.12.6. tabula. Kopējās emisijas daudzums no dolomīta ieguves, apstrādes procesiem un
uzglabāšanas
Darbības
Kopējais
Kopējais
laiks,
Piesārņojošā
emisijas
emisijas
Darbība
h/gadā
viela
daudzums,
daudzums1,
t/gadā
g/s
4. vai 7. bloks
Dolomīta ieguve ar ekskavatoru
Daļiņas PM10
0,031
0,004
2128
un izkraušana drupinātājā
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
Dolomīta drupināšana žokļa
Daļiņas PM10
0,376
0,049
2128
drupinātājā
Daļiņas PM2,5
0,056
0,007
Dolomīta drupināšana rotora
Daļiņas PM10
0,188
0,047
2128
drupinātājā
Daļiņas PM2,5
0,028
0,007
Daļiņas PM10
1,348
0,176
Dolomīta šķirošana-sijāšana
1120
Daļiņas PM2,5
0,202
0,026
Dolomīta iekraušana kravas auto
Daļiņas PM10
0,031
0,004
2128
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
6. bloks
Dolomīta ieguve ar ekskavatoru
Daļiņas PM10
0,031
0,004
2016
un izkraušana drupinātājā
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
Dolomīta drupināšana rotora
Daļiņas PM10
0,376
0,052
2016
drupinātājā
Daļiņas PM2,5
0,056
0,008
Daļiņas PM10
1,348
0,202
Dolomīta šķirošana-sijāšana
2016
Daļiņas PM2,5
0,202
0,186
Dolomīta iekraušana kravas auto
Daļiņas PM10
0,031
0,004
2016
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
4., 6. vai 7. bloks
Dolomīta uzglabāšana ieguves
Daļiņas PM10
0,152
0,005
8760
2
blokā
Daļiņas PM2,5
0,022
0,001
Ražošanas laukums
Dolomīta izkraušana ražošanas
Daļiņas PM10
0,031
0,006
1520
laukumā
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
Dolomīta uzglabāšana ražošanas
Daļiņas PM10
0,054
0,002
8760
laukumā2
Daļiņas PM2,5
0,007
0,0002
Dolomīta iekraušana kravas auto
Daļiņas PM10
0,031
0,003
2475
ražošanas laukumā
Daļiņas PM2,5
0,005
0,001
Piezīmes:
1
– Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot, ka
dolomīta ieguves (t.sk. drupināšanas, sijāšanas) laukums 4. blokā ir 105 850 m2, 7. blokā – 74 890 m2, 6. blokā
– 101 240 m2, savukārt ražošanas laukums – 17 215 m2; ieguves teritorijas un ražošanas laukuma augstums ir
pieņemts 0,5 m.
2
– Aprēķinos pieņemts, ka ieguves blokos tiek uzglabāts 25 000 m3 dolomīta 7 m augstās kaudzēs, savukārt
ražošanas laukumā – 15 000 m3 dolomīta 4 m augstās kaudzēs.
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Kopējo emisiju apjomi no segkārtas noņemšanas un ar to saistītiem procesiem, apkopoti 1.12.7.
tabulā. Piesārņojošo vielu izkliedes modelī pieņemts, ka segkārta tiek izkrauta tikai virskārtas blokā.
Paredzams, ka segkārtas noņemšana vienā ieguves blokā un izkraušana virskārtas blokā aizņems 769
stundas gadā.
1.12.7. tabula. Kopējās emisijas daudzums no segkārtas noņemšanas un ar to saistītiem
procesiem
Kopējais emisijas
Kopējais emisijas
Darbība
Piesārņojošā viela
daudzums,
daudzums1, g/s
t/gadā
Daļiņas PM10
0,053
0,019
Segkārtas noņemšana
Daļiņas PM2,5
0,008
0,003
Daļiņas PM10
0,053
0,019
Segkārtas izkraušana
Daļiņas PM2,5
0,008
0,003
Piezīmes:
1
– Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot, ka
segkārtas noņemšanas laukums 4. blokā ir 105 850 m2, 7. blokā – 74 890 m2, 6. blokā – 101 240 m2, segkārta
izkraušanas teritorijā – 35 250m2; segkārtas noņemšanas teritorijas augstums ir pieņemts 0,5 m, izkraušanas
teritorijai – 2 m.

Emisijas no derīgo izrakteņu ieguvē un apstrādes procesā izmantotās tehnikas
Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu no derīgo izrakteņu ieguvē izmantotās tehnikas
atradnēs “Lamzenes purvs” un “Jaunbemberi”, tika izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubāzes
1.A.4. nodaļā “Bezceļu mobilie avoti”29 sniegtā metodika. Emisijas daudzums aprēķināts, balstoties
uz augstāk minētā datubāzē norādītajiem emisijas faktoriem (skatīt metodikas 3-6 tabulu). Emisijas
faktori šajās vadlīnijās ir sadalīti atbilstoši izmantojamajai degvielai, iekārtu tehnoloģiju līmenim un
katras iekārtas jaudai (skatīt 1.12.8. tabulu). Emisijas daudzumu aprēķinos izmantoti Stage I un
Stage II tehnoloģiju līmeņi kā vidējais rādītājs, ņemot vērā, ka var tikt izmantota tehnika, kura atbilst
dažādām ES tehnoloģiju līmeņu izmešu prasībām.
1.12.8. tabula. Emisijas faktori dažāda veida tehnikai (g/kWh)
Jauda, kW
PM10
PM2,5
CO
a
No 19 līdz <37
0,4
0,4
2,2
No 56 līdz <75b
0,4
0,4
2,2
No 75 līdz <130b
0,2
0,2
1,5
b
No 130 līdz <560
0,2
0,2
1,5

NOx

GOS
6,5
7,7
8,1
1,5

0,6
0,6
0,4
7,6

Piezīmes:
a
- tehnoloģiju līmenis Stage II
b
- tehnoloģiju līmenis Stage I

Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi aprēķināti, izmantojot EMEP/EEA emisiju faktoru datubāzes
1.A.4. nodaļā norādīto vienādojumu (5):
E = N × HRS × P × (1 + DFA) × LFA × EF,
kur,
E – emisijas daudzums;
N – vienību skaits;
HRS – darbības ilgums, h
29

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1energy/1-a-combustion/1-a-4-non-road-1/view
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P – vidējā tehnikas jauda, kW;
DFA – tehnikas nolietošanās koeficients;
LFA – noslodzes koeficients;
EF – emisijas faktors, g/kWh.
Noslodzes un tehnikas nolietošanas koeficients katrai tehnikas vienībai ir pieņemts atbilstoši Dānijas
ziņojuma dokumentā “Fuel use and emissions from non-road machinery in Denmark from 19852004 - and projections from 2005-2030”30 sniegtajai informācijai, uz kuru atsaucas EMEP/EEA
emisiju faktoru datubāze.
Tehnikas nolietošanas koeficienti atbilstoši Dānijas ziņojuma 11. pielikumam ir sekojoši:
• PM10, PM2,5 – 0,473,
• CO – 0,101,
• NOx – 0,024,
• GOS – 0,036.
Dolomīta ieguvē paredzētā tehnika, tās darba laiks un noslodzes koeficients norādīts 1.12.9. tabulā.
1.12.9. tabula. Izmantotā tehnika un tās parametri
Tehnikas vienība

Ekskavators Volvo EC380E
Pašizgāzējiekrāvējs
Komatsu HM300
Buldozers CAT D6N
Urbšanas iekārta
Atlas Copco D7C-11
Sekundārais drupinātājs Terex
SR4242 rotors
Ekskavators Volvo EC380E
Sijātājs Powerscreen® Chieftain
2100X 3 Deck
Krautņotāji ST6032-0023
Ekskavators Volvo EC250E
Žokļu drupinātājs
Metso Nordberg NV106
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F
Kravas auto Mercedes-benz 4150-ak
actros 8x6

Jauda,
kW

Vienību
skaits

Ieguves bloks
226
1

Noslodzes
koeficients

6.
bloks

Darba laiks
4.
7.
bloks
bloks

0,45

769

769

769

248

2

0,4

769

769

769

124

1

0,5

769

769

769

149

1

0,4

88

44

44

230

1

0,5

2016

2128

2128

226

1

0,45

2016

2128

2128

129,5

1

0,5

2016

2128

2128

36
160

3
1

0,5
0,45

2016
-

2128
224

2128
224

110

1

0,5

-

1120

1120

234

1

0,5

2016

1120

1120

372

3

0,4

784

490

294

0,4

1176

392

1176

Pārmija
Kravas auto Mercedes-benz 4150-ak
372
3
actros 8x6
Ražošanas laukums
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F
234
1

30

0,5

1520

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2006/jun/fuel-use-and-emissions-from-non-roadmachinery-in-denmark-from-1985-2004-and-projections-from-2005-2030/

40

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Tehnikas vienība
Kravas auto Mercedes-benz 4150-ak
actros 8x6
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F

Jauda,
kW
372

Vienību
skaits
3

Noslodzes
koeficients
0,4

Darba laiks

234

1

0,5

2475

196

Kopējās emisijas no derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes procesā izmantotās tehnikas ir norādītas
1.12.10. tabulā.
1.12.10. tabula. Kopējās emisijas no derīgo izrakteņu ieguvē un apstrādes procesā izmantotās
tehnikas
Kopējais emisijas daudzums, t/gadā2
Darbības vieta
4. bloks
6. bloks
7. bloks
Pārmija 4. bloks
Pārmija 6. vai 7. bloks
Ražošanas laukums

Daļiņas
PM10
0,488
0,487
0,462
0,052
0,155
0,164

Daļiņas
PM2,5
0,488
0,487
0,462
0,052
0,155
0,164

CO

NOx

GOS1

2,632
2,638
2,487
0,289
0,867
0,916

12,095
12,104
11,414
1,362
4,086
4,319

0,562
0,554
0,535
0,054
0,163
0,173

Piezīmes:
1
– Nav iekļauts piesārņojošo vielu izkliedes modelī.
2
– Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot, ka 4. blokā
dolomīta ieguves laukums ir 105 850 m2 (no tā urbšanas platība – 59 140 m2, irdināšana – 46 710 m2) un
pārmija ir 3 500 m2, 7. blokā ieguves laukums ir 74 890 m2 (no tā urbšanas platība – 53 960 m2, irdināšana – 20
930 m2) un pārmija ir 14 300 m2, 6. blokā ieguves laukums ir 101 240 m2 un pārmija ir 12 520 m2, savukārt
ražošanas laukums – 17 215 m2; ieguves teritorijas, pārmijas un ražošanas laukuma augstums ir pieņemts 0,5
m.

Transporta plūsmas radīto piesārņojošo vielu novērtējums
Lai izvērtētu piesārņojumu, kas radies no transporta dzinēju darbības uz visa veida ceļiem (derīgā
materiāla transportēšanas ceļi), ir izmantoti datorprogrammā ADMS Urban 5 ietvertie emisijas
faktori. Eiropas Savienībā vairākās valstīs ir radītas autotransporta emisijas faktoru datu bāzes. Šī
darba ietvaros izmantotas t.s. DMRB vadlīnijas, kas izstrādātas pēc Lielbritānijas Automaģistrāļu
aģentūras pasūtījuma (Design Manual for Roads and Bridges, turpmāk tekstā – DMRB)31. Šo vadlīniju
2. pielikumā sniegts vienādojums un koeficientu tabulas, kas ļauj aprēķināt emisijas faktorus
atkarībā no automašīnas tipa, dzinēja tipa, darba tilpuma un atbilstības ES likumdošanas prasībām,
kā arī braukšanas ātruma. Gaisa piesārņojuma izkliedes datorprogramma ADMS Urban 5, kas
izmantota nepieciešamiem aprēķiniem, ietver DMRB emisijas faktoru datu bāzi. Saskaņā ar šo datu
bāzi ir noteiktas piesārņojošo vielu NOx, daļiņu PM10, daļiņu PM2,5 un CO emisijas apjomi.
Papildus aprēķinātas daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas, ko rada autotransporta kustība pa ceļu ar
grants segumu. Šim nolūkam izmantota emisijas faktoru aprēķinu formula no ASV Vides aizsardzības
aģentūras AP 42 metodiku krājuma „Compilation of Air Pollutant Emission Factors”32 13.2.2. sadaļas
„Unpaved Roads”. Emisijas faktoru aprēķina saskaņā ar šādu vienādojumu:
31

Design Manual for Roads and Bridges. Volume 11 – Environmental Assessment. Section 3. Environmental
Assessment Techniques. Part 1 – Air Quality.
32
Emission Factors and AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors (2009). US Environmental
Protection Agency (ASV Vides aizsardzības aģentūra), https://www.epa.gov/air-emissions-factors-andquantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors
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k( s / 12 )a ( S / 30) d
E=
−C,
( M / 0.5 )c
kur:
E – emisijas faktors atbilstoši daļiņu izmēram, lb/VMT33
k – faktors, kas atkarīgs no daļiņu izmēra, lb/VMT (PM10 – 1,8, PM2,5 – 0,18),
s – ceļa virsmas sanesu materiāla īpatsvars, % (grants seguma ceļiem – 6,4 %34),
S – vidējais transportlīdzekļu ātrums, (materiāla transportēšana 12,4 mph35, esošā
transporta plūsma – 24,9 mph),
M – ceļa virsmas materiāla mitruma saturs, % (6,52 %36),
C – emisijas faktors no dzinēja, bremžu nodiluma un riepu nodiluma,
a, c, d – konstantes, attiecīgi a=1, c= 0,2 un d=0,5.
Emisijas faktors no dzinēja, bremžu nodiluma un riepu nodiluma daļiņām PM10 ir 0.00047 lb/VMT,
daļiņām PM2,5 – 0.00036 lb/VMT.
Emisijas faktora vērtība precizēta atbilstoši vietējiem meteoroloģiskajiem apstākļiem saskaņā ar
vienādojumu:
Ef = E  ((365 – P)/365),
kur: Ef – precizētais emisijas faktors,
P – dienu skaits gadā, kad iespējami nokrišņi (180 dienas)37.
Lai aprēķinātās skaitliskās vērtības konvertētu no angļu mērvienības sistēmas uz internacionālās
sistēmas mērvienībām (SI sistēma), var izmantot iepriekš minētajā metodikā norādīto pārrēķina
formulu:
1 lb/VMT = 281.9 g/VKT38
Saskaņā ar iepriekš norādītiem vienādojumiem kravas automašīnām aprēķinātais daļiņu PM10
emisijas faktors ir 52,76 g/km un daļiņu PM2,5 – 5,23 g/km, savukārt esošajai transporta plūsmai –
daļiņu PM10 emisijas faktors ir 74,64 g/km un daļiņu PM2,5 –7,42 g/km.
Derīgā materiāla transportēšanu ir paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējās nozīmes
autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28, aptuveni 4 km garā posmā līdz pieslēgumam pie valsts
galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) (skat. 2.2.5. attēlu). Novērtējot
gaisa piesārņojumu no kravas automašīnu kustības pa transportēšanas ceļu, ir aprēķināts kopējais
braucienu skaits – 20 908 mašīnas gadā (abos virzienos, t.i., uz/no karjera), plānotais nobrauktais
attālums un kravas izvešanas laiks (2844 stundas gadā).

33

lb/VMT – mārciņas uz katru nobraukto jūdzi vienam transportlīdzeklim
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-10/documents/13.2.2_unpaved_roads.pdf
35
mph – jūdzes stundā
36
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-10/documents/13.2.2_unpaved_roads.pdf
37
Latvijas daba 2, Enciklopēdija – Latvijas enciklopēdija, Rīga, 1995
38
g/VKT – grami uz katru nobraukto kilometru vienam transportlīdzeklim
34
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Plānotā transportēšanas maršruta izvietojumu skatīt Ziņojuma 2.2. nodaļā. Kopējais emisiju apjoms,
ko radīs kravas autotransporta plūsma (tikai paredzētā darbība) pa transportēšanas ceļu, ir
apkopots 1.12.11. tabulā.
1.12.11.tabula. Transporta plūsmas emisijas veicot derīgā materiāla transportēšanu no
paredzētās darbības teritorijas
Kopējais
Emisijas
Transportēšanas
Ceļa
emisijas
daudzums uz
Piesārņojošā viela
maršruts
garums, km
daudzums,
vienu km,
t/gadā
g/km/s
uz autoceļu A7

Daļiņas PM10

4,79

Daļiņas PM2,5

5,284

0,108

0,524

0,0107

Degvielas uzpildīšanas emisiju novērtējums
Lai novērtētu gaistošo organisko savienojumu emisijas no degvielas uzpildīšanas, izmantota
EMEP/EEA 2019. gada vadlīniju39 1.B.2.a.v. nodaļā „Distribution of oil products” sniegtā metodika. Šī
metodika ir paredzēta piesārņojošo vielu emisiju aprēķināšanai no degvielas uzpildes stacijām,
ieskaitot emisijas no degvielas40 uzglabāšanas rezervuāru uzpildīšanas, uzglabāšanas rezervuāru
„elpošanas”, automašīnu uzpildīšanas un pilēšanas vai sūcēm. Paredzētās darbības ietvaros
paredzēts uzstādīt stacionāru virszemes tvertni, degvielas uzglabāšanai ar tvertnes tilpumu līdz 10
m3. Tehnoloģiskā laukumā paredzēts uzpildīt derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes tehniku
(ekskavatorus, frontālos iekrāvējus, utt.). Kravas automašīnas tiks uzpildītas ārpus derīgo izrakteņu
atradnes teritorijas. Ņemot vērā katras iekārtas degvielas patēriņu un ilgāko darbības laiku starp
izskatītajām derīgo izrakteņu ieguves situācijām (4. bloks), paredzamais dīzeļdegvielas apjoms, kas
tiks uzpildīts, ir vidēji 270 m3 gadā.
No degvielas uzpildīšanas ir aprēķinātas gaistošo organisko savienojumu emisijas.
Emisijas aprēķina, izmantojot zemāk norādīto formulu, informāciju par degvielas patēriņu un
emisijas faktorus (skat. 1.12.12. tabulu):
E = AR EF,
kur:
E – emisijas apjoms;
AR – darbības jauda (m3 dīzeļdegvielas gadā);
EF – emisijas faktors (g/m3 apgrozījums/kPa TVP).

39

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/1-energy/1-bfugitives/1-b-2-a-v/view
40 Metodika prioritāri ir izstrādāta emisiju aprēķināšanai no benzīna uzglabāšanas un uzpildīšanas, kas rāda salīdzinoši
lielākas emisijas nekā dīzeļdegvielas uzglabāšanas un uzpildīšana.
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Savukārt TVP aprēķina, izmantojot formulu:
TVP = RVP 10AT+B,
kur:
RVP – produkta Reida tvaika spiediens, kPa (dīzeļdegvielai = 0,15168 kPa41);
T – gada vidēja gaisa temperatūra, pie kuras notiek degvielas uzpilde (7° C42);
A = 0,000007047 RVP + 0,0132;
B = 0,0002311 RVP – 0,5236.
1.12.12. tabula. Gaistošo organisko savienojumu emisijas faktori un aprēķinātās emisijas apjomi
Emisijas faktors
Darbība
Emisijas apjoms, kg/a
(g/m3 apgrozījums /kPa TVP)
Iekārtu uzpildīšana
37
0,0792
Pilēšana vai sūces
2
0,00428
Kopā
0,0835
Kā redzams 1.12.12. tabulā, degvielas uzpildes kopējais radītais gaistošo organisko savienoju apjoms
ir 8,35 × 10-5 t/gadā.
Saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūras izmešu aprēķināšanas metodiku un uz tās pamata
izstrādāto datorprogrammu Tanks 4.0, benzols sastāda 0,46 % no kopējām GOS emisijām un toluols
– 6,48 %, līdz ar to emisijas no dīzeļdegvielas uzpildes var uzskatīt par nenozīmīgām.
Galvenie trokšņa avoti
Informācija par dolomīta ieguves un apstrādes tehnikas radīto skaņas jaudu iegūta no ražotāju
sniegtās tehniskās informācijas. Informācija par spridzināšanas un urbšanas iekārtu radīto trokšņa
emisiju iegūta mērījumu ceļā, dolomīta izstrādes laikā, citu projektu ietvaros. Trokšņa līmeņa
mērījumus veica akreditētas laboratorijas (reģistrācijas Nr. LATAK-T-399-05-2009) personāls.
Kravas automašīnu radīto trokšņa emisiju raksturošanai izmantota informācija no IMAGINE projekta
ietvaros izstrādātās datu bāzes SourceDB, kurā apkopti rūpniecisko objektu trokšņa avotu emisijas
līmeņi43. Saskaņā ar datu bāzē sniegto informāciju, kravas automašīnu, kas pārvietojas ar ātrumu
līdz 20 km/h radītā skaņas jauda ir 103,8 dB(A).
Novērtējot trokšņa līmeni ņemta vērā visi ar derīgo izrakteņu ieguvi saistītie procesi – segkārtas
noņemšana, dolomīta ieguve ar spridzināšanu un hidraulisko āmuru, dolomīta drupināšana un
frakcionēšana ieguves blokos, dolomīta mazgāšana un frakcionēšana produkcijas laukumā, dolomīta
pārvešana no ieguves blokiem uz produkcijas laukumu un kravas autotransporta kustība.
Informācija par maksimālo trokšņa avotu darbības laiku ieguves blokos un to radīto skaņas jaudu
apkopota 1.12.13. tabulā. Tabulā norādītais darba laiks un radītā skaņas jauda attiecināma uz vienu
tehnikas vienību.

41

42

https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch07/final/c07s01.pdf
2019. gada 17. septembra MK noteikumi Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"”

43

http://www.softnoise.com/pdf/IMA07TR-050418-DGMR02.pdf
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1.12.13. tabula. Trokšņa avotu maksimālais darbības laiks un radītā skaņas jauda
Vienas tehnikas vienības
darba laiks,
h/gadā
Vienību
Trokšņa avots
1., 4. un 7.bloks
skaits
6.bloks
Diena
(07:00-19:00)
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F vai analogs
3
2074
2004
Ekskavators Volvo EC380E vai analogs
2
1449
1393
Ekskavators Volvo EC250E vai analogs
1
224
Pašizgāzējiekrāvējs Komatsu HM300 vai analogs
2
385
385
Buldozers CAT D6N vai analogs
1
769
769
Mobils žokļu tipa drupinātājs Metso Nordberg
1
1120
NV106 vai analogs
Rotora tipa drupinātājs Terex SR4242 vai
1
2128
2016
analogs
Hidrauliskais āmurs Epiroc MB1200 vai analogs
1
224
Sijātājs Powerscreen Chieftain 2100X 3 Deck vai
1
2128
2016
analogs
Krautņotāji Telestack tc420x, Anaconda Radial
3
2128
2016
Wheel ST6032-0023 vai analogi
Spridzināšana (reižu skaits gadā)
50
0,076
0,15
Urbšanas iekārta Atlas Copco D7C-11 vai
analoga
Mazgāšanas-šķirošanas līnija Terex AggreSand
206 vai anologa
Kravas auto Mercedes-benz 4150-ak actros 8x
(derīgā materiāla vešanai no ieguves blokiem uz
ražošanas laukumu – abos virzienos)
Kravas auto skaits (abos virzienā)
(braukšanas ilgums ražošanas laukuma
teritorijā)

Vienas
vienības
radītā skaņas
jauda LWA, dB
108,0
105,0
103,0
114,0
110,0
122,0
111,4
120,0
116,0
87,0
151,9*

1

44

88

120,7

1

1520

1520

116,0

3

-/359/555

718

103,8

20 908

314

314

103,8

*Aprēķinu vajadzībām pieņems, ka 1 spridzināšanas reizes ietekmes ilgums ir 11 s.

Lai novērtētu derīgo izrakteņu ieguves, apstrādes un transportēšanas radīto trokšņa līmeni, katrā no
ieguves blokiem, balstoties uz ieguves metodi tika noteiktas ieguves zonas, katrai no zonām tika
aprēķināts tehnikas vienību summārais trokšņa emisijas līmenis, balstoties uz informāciju par katra
trokšņa avota radīto skaņas jaudu (Lwa,dB), izmantoto trokšņa avotu skaitu, darbības laiku un
ieguves zonas platību. Trokšņa modeļa ievades datos norādīta informācija tikai par kopējo trokšņa
līmeni katrā no ieguves bloku zonām.
Saskaņā ar MK 2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” vides trokšņa novērtēšanai ir izmantojami gada vidējie trokšņa līmeņa rādītāji, kas šī
novērtējuma gadījumā ir rādītājs Ldiena. Ņemot vērā, ka trokšņa avoti paredzētās darbības teritorijā
nedarbosies 12 stundas katru dienu, trokšņa emisijas raksturošanai ir nosakāma katram avotam
piemērojamā laika korekcija, kas aprēķināta atbilstoši šādam vienādojumam:

),
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kur:
LWA(kor.) - laikā vidinātā skaņas jauda, dB(A);
t – avota darbības laiks gadā;
4380 – kopējais stundu skaits gadā (dienas periodā);
LWA – avota radītā skaņas jauda, dB(A).
Lai aprēķinātu visu avotu radīto kopējo skaņas jaudu, katrā no ieguves bloku zonām, tika izmantots
šāds vienādojums:

Ņemot vērā, ka avoti var atrasties jebkurā laukuma punktā, ir nepieciešams ņemt vērā laukuma
korekcijas faktoru, kas noteikts atbilstoši šādam vienādojumam:

,
kur:
K1 – piemērojamā korekcija;
S – avota laukums (m2);
S0 – references laukuma vienība (1 m2).
Informācija par katras ieguves bloka zonas radīto kopējo skaņas jaudu apkopota 1.12.14. tabulā.
1.12.14. tabula. Kopējā radīta skaņas jauda
Ieguves bloks/zona
Ieguves zona ar
spridzināšanu (t.sk.
segkārtas noņemšana)
Ieguves zona ar hidraulisko
āmuru (t.sk. segkārtas
noņemšana)
Ražošanas laukums
Ieguves zona ar
spridzināšanu (t.sk.
segkārtas noņemšana)
Ieguves zona ar hidraulisko
āmuru (t.sk. segkārtas
noņemšana)
Pārmija
Ražošanas laukums

Ieguves zona ar

Kopējā skaņas jauda, dB (A)
(bez laukuma korekcijas)
1. ieguves bloks

Platība,
m2

Kopējā skaņas jauda, dB (A)
(ar laukuma korekciju)

113,8

32 757

68,6

118,3

40 679

72,2

113,0
4. ieguves bloks

17 213

70,6

113,8

57 290

66,2

118,3

42 580

72,0

93,3

1 094

113,0

17 213

62,9
70,6

6.ieguves bloks
116,8

96 369
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spridzināšanu (t.sk.
segkārtas noņemšana)
Pārmija
Ražošanas laukums
Ieguves zona ar
spridzināšanu (t.sk.
segkārtas noņemšana)
Ieguves zona ar hidraulisko
āmuru (t.sk. segkārtas
noņemšana)
Pārmija
Ražošanas laukums

98,1
113,0
7. ieguves bloks

4 280
17 213

61,8
70,6

113,8

52 200

66,6

118,3

20 003

75,2

98,1
112,5

6302
17 213

60,1
70,1

Derīgā materiāla transportēšanu paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes
autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam A7 RīgaBauska-Lietuvas robeža (Grenctāle). Transportēšanas maršruta raksturojums sniegts ziņojuma 2.2.
nodaļā.
Galvenie emisijas avoti ūdenī
Derīgo izrakteņu ieguvi plānots veikt pakāpeniski ar iepriekšēju pazemes ūdens līmeņa
pazemināšanu (ūdens atsūknēšanu). No ieguves vietas atsūknēto ūdeni (robežās no 120 līdz 155 l/s)
pēc nostādināšanas baseinos ir paredzēts novadīt atsūknēšanas bedrē un ar sūkņu palīdzību novadīt
koplietošanas ūdensnotekā 38456:05, kas tālāk savienojas ar koplietošanas ūdensnoteku 38456:03,
kas ieplūst valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule (ŪSIK kods 38456:01) (skat. 3.2.1. attēlu).
Atsūknētais ūdens valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule tiks ievadīts pie piketa 44/50. Kā jau tika
minēts iepriekš 1.8. nodaļā, atsūknējamo ūdeņu kvalitāte atbilst Stipinas horizonta ūdens kvalitātei.
Stipinu ūdens horizonta ķīmiskais sastāvs maz atšķiras no virszemes ūdeņu sastāva, izņemot
paaugstinātu dzelzs, hidrogēnkarbonātu un kalcija koncentrāciju. Tiek plānots, ka nosēdbaseinā
uzkrāto sedimentu tīrīšana būs jāveic vienu reizi 6 līdz 10 gados, lai nodrošinātu efektīvu suspendēto
daļiņu izsēšanos visa karjera ekspluatācijas laikā. Lai novērtētu no karjera atsūknēto ūdeņu kvalitāti
un nepieciešamības gadījumā varētu veikt korekcijas ūdens savākšanas-nostādināšanas sistēmā, kā
arī laicīgi identificētu piesārņojuma avotus, ir paredzēts veikt no atradnes novadītā ūdens kvalitātes
monitoringu, pie novadīto ūdeņu izplūdes vietas novadgrāvī. Vienu reizi ceturksnī tiks noteikts
naftas produktu un suspendēto vielu saturs. Vienu reizi gadā laboratorijas apstākļos tiks noteikta
pH, NH4, NO2, NO3 koncentrācija un ūdenī izšķīdušā skābekļa saturs.
Dolomīta šķembu skalošanai izmantotais ūdens tiks attīrīts speciālos duļķu nosēdbaseinos un
atkārtoti izmantots skalošanas procesā. Šī ūdens attīrīšanas sistēma būs atdalīta no karjera ūdens
savākšanas un atsūknēšanas sistēmas, tāpēc suspendēto vielu emisijas ūdeņos no dolomīta frakciju
skalošanas neradīsies. Šķembu skalošanas rezultātā rodas frakcijas 8-20mm, 4-8mm, 0-4mm (atsijas)
un māla duļķes, kas izsēžas duļķu nosēdbaseinos. Šie duļķu nosēdbaseini ar regularitāti reizi vienā
vai divos gados tiks tīrīti, lai nodrošinātu efektīvu skalošanas ūdeņu attīrīšanu. Gan atsijas, gan māla
duļķes tiks izmantotas karjera rekultivācijai kā pildmateriāls.
Derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” teritorijā nav plānots novadīt sadzīves notekūdeņus.
Pārvietojamā tualete atradīsies paredzētās darbības teritorijas tehniskā nodrošinājuma laukumā.
Sadzīves notekūdeņus plānots uzkrāt septiķī (hermētiski noslēgtā tvertnē) bez infiltrēšanas sistēmas
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un izvest uz tuvākajām bioloģiskās attīrīšanas iekārtām, izmantojot specializēta uzņēmuma
pakalpojumus.
1.13. Atkritumu apsaimniekošana
Derīgo izrakteņu ieguves procesā var rasties 2 veidu atkritumi:
1. sadzīves atkritumi;
2. neliels apjoms ražošanas atkritumu, tai skaitā bīstamie atkritumi (smēreļļas,
izlietotās eļļas u.c.);
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanai ražošanas laukumā un paredzētās darbības teritorijā tiks
novietoti sadzīves atkritumu savākšanas konteineri un noslēgts līgums ar atbilstošu komersantu par
to apsaimniekošanu. Sadzīves atkritumus radīs atradnē strādājošie darbinieki. Kopējais sadzīves
atkritumu daudzums 1 mēnesī nepārsniegs 4,4 m3 atkritumu t.sk., šķirotos atkritumus – papīru,
plastmasu un stiklu.
Bīstamie atkritumi galvenokārt veidosies derīgo izrakteņu ieguves tehnikas apkopes un remonta
laikā. Par tehnikas apkopi un remontu plānots slēgt līgumus ar servisa sniedzējiem. Kā viena no
līguma prasībām, tiks ietverta arī apkopes un remonta laikā radušos atkritumu savākšana un
apsaimniekošana. Neliels daudzums eļļainu lupatu, sorbenta un sorbējošo paklājiņu var rasties
degvielas uzpildes gaitā. Šo atkritumu savākšanai tehnoloģiskajā laukumā tiks novietots speciāls
konteiners, un noslēgts līgums ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas pēc
vajadzības savāks un izvedīs šos atkritumus, nodrošinot to turpmāko apsaimniekošanu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Degvielas uzpildes laukums tiks aprīkots ar sorbentu glabātuvi, lai avārijas situāciju gadījumā tiktu
nodrošināta noplūdušo naftas produktu savākšana. Sorbenti ar naftas produktiem tiks nodoti
atbilstoši to atkritumu veidam atkritumu apsaimniekotājam.

1.14. Informācija par avāriju risku un avārijas situāciju prognozi
Sagatavojot informāciju atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 5.4. punktam, vadās no minētā pielikuma 10.
punktā sniegtajiem norādījumiem attiecībā uz avāriju risku novērtējumu un ņem tos vērā tik tālu, cik tie
attiecas uz Paredzēto darbību.

Ņemot vērā paredzētās darbības specifiku, darbības, kas potenciāli, var radīt apdraudējumu
īpašumam, cilvēka veselībai vai dzīvībai, ir sprāgstvielu izmantošana un darbības ar bīstamām
ķīmiskām vielām.
Sprāgstvielas objekta teritorijā nav paredzēts uzglabāt, tās tiks piegādātas tikai uz spridzināšanas
darbu veikšanas brīdi, tādā apjomā, kas nepieciešamas plānotā darba apjoma veikšanai.
Spridzināšanas darbi tiks saskaņoti un veikti atbilstoši Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu
aprites likuma un 2012. gada 3. janvāra MK noteikumu Nr.25 “Noteikumi par spridzināšanas darbu
saskaņošanas un veikšanas kārtību” prasībām.
Spridzināšanas darbu veikšanai tiek sastādīts darbu veikšanas plāns, kurš paredz arī nepieciešamos
pasākumus bīstamās zonas norobežošanai apkārtnes iedzīvotāju informēšanai u.tml. Potenciālā
apdraudējuma mazināšanu nodrošinās arī 1.4. nodaļā aprakstīto segkārtas vaļņu izveidošana.
Detalizētāka informācija par spridzināšanas darbu ietekmi sniegta ziņojuma 3.6. nodaļā.
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Derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes tehnikas nodrošināšanai ar degvielu paredzēts uzstādīt
stacionāru virszemes tvertni ar tilpumu līdz 10 m3 un tehnikas uzpildes aprīkojumu. Paredzamais
degvielas patēriņš ir plānots aptuveni 270 m3 gadā. Degvielas piegādi un uzpildīšanu uzglabāšanas
tvertnē nodrošinās līgumorganizācija.
Potenciāli avārijas situācijas var attīstīties gan degvielas pārsūknēšanas, gan uzglabāšanas procesu
laikā. Vērtējums par avārijas risku saistībā ar dīzeļdegvielas piegādi un uzglabāšanu sniegts 3.10.
nodaļā.
Darbības ar citām bīstamām ķīmiskām vielām (izņemot tehnikas ikdienas apkopēm izmantojamās
smērvielas un darba šķidrumus) objekta teritorijā nav paredzētas.
Ņemot vērā paredzēto bīstamo ķīmisko vielu (dīzeļdegvielas) daudzumu teritorijā, atbilstoši
normatīvajiem aktiem (2016. gada 1. marta MK noteikumiem Nr. 131 “Rūpniecisko avāriju riska
novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi” un 2017. gada 19. septembra MK
noteikumiem Nr. 563 “Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās
aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība”) paredzētās darbības
objekts nav klasificējams kā rūpniecisko avāriju riska vai paaugstinātas bīstamības objekts.
Saimnieciskās darbības laikā iespējami arī negadījumi, kas saistīti, piemēram, ar degvielas vai
smērvielu noplūdēm no ieguvē izmantojamās tehnikas, kuras var radīt grunts vai gruntsūdeņu
piesārņojumu. Tāpat, iespējami lokāli būvju vai tehnikas ugunsgrēki, kā arī darbinieku apdraudējums
veicot darba pienākumus.
Lai novērstu piesārņojuma riskus, tehnikas uzpilde tiks organizēta atbilstoši Ministru kabineta 2012.
gada 12. jūnija noteikumiem Nr. 409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām" aprīkotā laukumā, tostarp ar pretinfiltrācijas
segumu. Tehnikas uzpildes vieta tiks aprīkota ar absorbentu glabātuvi, lai avārijas situāciju gadījumā
tiktu nodrošināta noplūdušo naftas produktu savākšana.
Uzsākot un veicot derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā, tiks ievērots 2006. gada
21. februāra MK noteikumos Nr. 150 “Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē”
noteiktās prasības.
Paredzētās darbības teritorijā ir paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka pastāvošās
ugunsdrošības normas (Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, 2016. gada 19. aprīļa MK
noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”).
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2. Vides stāvokļa novērtējums Darbības vietā un tās apkārtnē
2.1. Teritorijas un tai piegulošo teritoriju raksturojums
Saskaņā ar Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 6. punktā noteikto (esošā vides stāvokļa novērtējums) Ziņojumā ietver aprakstu,
kurā aplūkoti pašreizējā vides stāvokļa attiecīgie aspekti, apsverot, kā vides stāvoklis varētu attīstīties arī Paredzētās
darbības neīstenošanas gadījumā (pamatscenārijs). Pamatscenārija novērtējums nav Paredzētās darbības alternatīvu
novērtējums (to neaizstāj), bet veids, kā novērtēt, cik lielā mērā iemesls iespējamām negatīvām izmaiņām vides stāvoklī
būtu tieši Paredzētā darbība. Atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 7. punktā noteiktajam - esošā vides stāvokļa
raksturojums aptver visas Novērtējuma likuma 1. panta 1. punkta definīcijā ‘’ietekme uz vidi” uzskaitītās vides jomas, īpašu
uzmanību pievēršot pamatojumam, - kā un vai Paredzētā darbība tās var ietekmēt. Šādā veidā identificējamas būtiskās
ietekmes, noskaidrojot arī, kādi Paredzētās darbības procesi tās rada un kāda var būt to izpausme uz cilvēku, viņa veselību
un drošību, bioloģisko daudzveidību, zemi un augsni, ūdeni, gaisu, klimatu, ainavu, materiālajām vērtībām, kultūras un
dabas mantojumu, derīgo izrakteņu ieguvi, Darbības vietas iespējamo pakļautību avāriju vai negadījumu riskiem, ka ari
Perspektīvo infrastruktūras objektu izbūvi. Dzīvojamās mājas un apdzīvotas teritorijas Darbības vietas un transportēšanas
maršruta tuvumā, attālumi līdz tām. Darbības vietas un tai piegulošo teritoriju īpašuma piederības raksturojums.

Paredzētās darbības teritorija atrodas Bauskas novada Iecavas pagastā ārpus apdzīvotas vietas, tai
piegulošās teritorijas ir salīdzinoši mazapdzīvotas. Tuvākā apdzīvotā vieta Audrupi atrodas 0,4 km
attālumā uz ziemeļiem no paredzētās darbības teritorijas, savukārt pagasta centrs Iecava atrodas
3,2 km attālumā virzienā uz ziemeļrietumiem (skat. 2.1.1. attēlu).
500 metru rādiusā ap paredzētās darbības teritoriju atrodas septiņas viensētu dzīvojamās apbūves
teritorijas, tuvākā no tām “Zeltaiņi” atrodas 60 metru attālumā no paredzētās darbības teritorijas
nekustamā īpašuma robežas. 100 metru attālumā no paredzētās darbības transportēšanas maršruta
atrodas 11 viensētu dzīvojamās apbūves teritorijas.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju attālumu līdz paredzētajai darbībai un transportēšanas
maršrutam apkopota 2.1.1. tabulā.
Paredzētās darbības teritorijas apkārtnē atrodas lauksaimniecības un meža zemes. Tuvākās
publiskās ēkas - autoserviss SIA “Iecavnieks auto” (reģ. numurs 43603043473), lauksaimniecības
uzņēmums SIA "Iecavnieks & Co" (reģ. numurs 43603048095) un krāsu ražošanas uzņēmums SIA
“Linum Colour” (reģ. nr. 43603043308) atrodas aptuveni 1,5 km attālumā, savukārt Valsts sociālā
aprūpes centra “Zemgale” filiāle “Iecava” atrodas 1,8 km attālumā. Iepriekš minētās publiskās ēkas
atrodas uz ziemeļrietumiem no paredzētās darbības teritorijas, blakus vietējas nozīmes autoceļam
V1040 Pievedceļš Iecavas pansionātam.
Atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras mājaslapā pieejamajai topogrāfiskajai kartei
mērogā 1:10 00044, aptuveni 650 metru attālumā uz rietumiem no paredzētās darbības teritorijas
atrodas ferma. Savukārt, 700 metru attālumā uz ziemeļrietumiem no paredzētās darbības teritorijas
atrodas dārzniecība.

44

https://kartes.lgia.gov.lv/karte/
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2.1.1. attēls. Paredzētās darbības teritorijas novietojums
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2.1.1. tabula. Paredzētās darbības teritorijas tuvumā novietoto dzīvojamās apbūves teritoriju
attālums līdz paredzētās darbības teritorijai un transportēšanas maršrutam
Minimālais attālums līdz
Minimālais attālums līdz
Dzīvojamās apbūves
paredzētās darbības nekustamā
transportēšanas maršruta ceļa ass
teritorijas nosaukums
īpašuma kadastra robežai, m
līnijai, m
Zeltaiņi
60
35
Jaunsudrabiņi
105
510
Namiņi
135
107
Sudrabiņi
210
620
Atkalni
350
240
Pumpuri
370
450
Jaunsmuģi
360
900
Mazkļavenieki
150
740
Surmīši
335
750
Jaunsvirkaļi
550
25
Jaunozoliņi
550
40
Nav nosaukuma
500
145
Roņi
630
115
Ģedulnieki
760
95
Plostnieki
940
295
Lapskalni
>1500
12
Dumpji
>1500
230
Lielie Rūķi
>1500
45
Mazrūķi
>1500
40
Cimmermaņu Rūķi
>1500
3
Straumēnrūķi
>1500
160
Kalna Rūķi
>1500
100
Gobas
>1500
100
Palejas
>1500
13
Jaunpalejas
>1500
25
Nekustamais īpašums, kurā paredzēts veikt derīgo izrakteņu ieguvi pieder SIA “DIALTEK”, ar kuru
paredzētās darbības ierosinātājs SIA “SCHWENK Latvija” 2019. gada 9. oktobrī ir noslēdzis līgumu
par nekustamā īpašuma nomu ar izpirkuma tiesībām.
Paredzētās darbības teritorija robežojas ar nekustamajiem īpašumiem, kuru zemes īpašnieki ir gan
pašvaldība, gan fiziskas un juridiskas personas (skat. 2.1.2. attēlu).
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2.1.2. attēls. Paredzētās darbības teritorijai piegulošo nekustamo īpašumu piederība
Informācija par paredzētās darbības teritorijas tuvumā izvietotajiem rūpnieciskajiem objektiem,
paaugstināta riska objektiem, piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām ir sniegta ziņojuma
2.12. nodaļā.
Paredzētās darbības tuvumā atrodas divas derīgo izrakteņu ieguves atradnes - 1,2 km attālumā uz
ziemeļrietumiem dolomīta ieguves atradne “Jaunbemberi” (saimnieciskās darbības veicējs SIA “DGS
Karjeri”) un 1,3 km attālumā uz dienvidaustrumiem kūdras ieguves atradne “Lamzenes purvs”
(saimnieciskās darbības veicējs SIA “Agaris”).
Derīgo izrakteņu atradnei “Jaunbemberi” 2014. gada 23. decembrī ir izsniegta zemes dzīļu
izmantošanas licence (derīga līdz 2039. gada 2. janvārim). Saskaņā ar LVĢMC uzturētā Derīgo
izrakteņu atradņu reģistra informāciju, derīgo izrakteņu atradnē uz 2019. gada 1. janvāri atlikušo
derīgo izrakteņu krājumu apjoms ir 649,12 tūkst. m3, no tiem 608,82 tūkst. m3 A kategorijas
dolomīta krājumi un 40,30 tūkst. m3 N kategorijas dolomīta krājumi. Atradnē tiek iegūts tikai
dolomīts, ko izmanto būvniecībai.
Derīgo izrakteņu atradnei “Lamzenes purvs” 2013. gada 17. aprīlī ir izsniegta zemes dzīļu
izmantošanas licence (derīga līdz 2071. gada 6. oktobrim). Saskaņā ar LVĢMC uzturētā Derīgo
izrakteņu atradņu reģistra informāciju, derīgo izrakteņu atradnē uz 2020. gada 1. janvāri atlikušo
derīgo izrakteņu krājumu apjoms ir 240,34 tūkst. m3. Atradnē tiek iegūta tikai kūdra, ko izmanto
kūdras substrātu ražošanai.
VPVB programmā Nr.5-03/10 ietekmes uz vidi novērtējumam dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē “Purmales” Iecavas novadā, tiek norādīts, ka 2019. gadā ir akceptēti derīgo izrakteņu
krājumi dolomīta atradnē “Ailes”, savukārt 2020. gada 9. jūnijā Valsts vides dienesta Zemgales
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reģionālā vides pārvalde ir veikusi IVN sākotnējo izvērtējumu Nr.ZE20SI0014 un piemērojusi IVN
procedūru.
Derīgo izrakteņu atradne “Ailes” atrodas 1,3 km attālumā uz ziemeļrietumiem no paredzētās
darbības teritorijas un robežojas ar derīgo izrakteņu atradni “Jaunbemberi”. Atbilstoši pieejamai
informācijai, LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija, derīgo izrakteņu atradnē
“Ailes” 2019. gada 22. martā ir akceptējusi N kategorijas dolomīta krājumus 310,97 tūkst.m3
apjomā, 8,6 ha platībā. Ziņojuma izstrādes brīdī ir noslēgusies sākotnējā sabiedriskā apspriešana,
taču ņemot vērā, ka nav zināmi konkrēti plānotās darbības parametri, perspektīvā derīgo izrakteņu
ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ailes”, netika ņemta vērā, novērtējot summārās (kopējās)
ietekmes.
Paredzētās darbības tuvumā esošo derīgo izrakteņu novietojums ir attēlots 2.1.1. attēlā, savukārt
informācija par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem ir apkopota 2.1.2. tabulā.
2.1.2. tabula. Derīgo izrakteņu ieguves apjomi (tūkst. m3) derīgo izrakteņu atradnēs “Jaunbemberi
un “Lamzenes purvs”45
Gads

Ieguves apjomi, tūkst. m3

Dolomīts
Derīgo izrakteņu atradne “Jaunbemberi”
2015
2016
34,4
2017
3,08
2018
26,50
2019
Derīgo izrakteņu atradne “Lamzenes purvs”
2015
2016
2017
2018
2019
-

Kūdra
1,03
3,65
8,92
12,13
5,03

2.2.Transportēšanas maršruta raksturojums
Derīgā materiāla transportēšana tiks veikta ar kravas automašīnām, ar vidējo kravnesību 27 t, vienā
dienā izvedot vidēji 1242 t derīgā materiāla, kas ir vidēji 46 kravas mašīnu reisi dienā.
Transportēšanu ir plānots veikts darba dienās laikā no plkst.7.00 līdz plkst. 19.00., ražošanas sezonas
laikā no 1. marta līdz 31. decembrim, katru darba dienu, savukārt nesezonas laikā no 1. janvāra līdz
28. februārim divas reizes nedēļā. Saražotās produkcijas izvešanas intensitāte no paredzētās
darbības teritorijas var notikt ar pārtraukumiem vai intensitātes samazināšanos, atkarībā no derīgā
materiāla pieprasījuma.
Saražotās produkcijas izvešanu paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes
autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam A7 RīgaBauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (skat. 2.2.5. attēlu.).
Paredzētais transportēšanas maršruts raksturojams kā lauku ceļš ar nesaistītu minerālmateriālu
maisījumu segumu. Transportēšanas maršruta kopgarums līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam
45

Pēc LVĢMC uzturētā Derīgo izrakteņu atradņu reģistra datiem. Uz IVN ziņojuma izstrādes brīdi informācija
par derīgo izrakteņu ieguves apjomu 2020.gadā nav pieejama.
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A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) sastāda 5,5 km un brauktuves platums šajā posmā ir
robežās no 4-7 metriem. Vietām novērojami lokāli brauktuves sašaurinājumi. Ceļa posmā ir dažādi
maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumi. Pagriezienos ar mazu noapaļojuma rādiusu uzstādīts
ātruma ierobežojums 30 km/h, savukārt citviet atļautais braukšanas ātrums ir robežās no 50 līdz 80
km/h46. Aptuveni 100 metrus garš posms pirms pašvaldības autoceļa B28 pieslēguma pie valsts
nozīmes autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) ir asfaltēts.
Paredzētā transportēšanas maršruta tiešā tuvumā (tuvāk par 30 metriem) atrodas vairākas
dzīvojamās apbūves teritorijas – “Jaunsvirkaļi”, “Lapskalni”, “Cimmermaņu Ŗūķi”, “Palejas” un
“Jaunpalejas”. Visas iepriekš minētās dzīvojamās apbūves teritorijas, atbilstoši Iecavas novada
teritorijas plānojumam47 pilnībā vai daļēji ietilpst autoceļu aizsargjoslā.

2.2.1. attēls. Pašvaldības autoceļa B28 pieslēgums
pie valsts galvenajam autoceļam A7

2.2.2. attēls. Pašvaldības autoceļš B28 pie
‘’Cimmermaņu rūķiem’’

2.2.3. attēls. Vietējas nozīmes autoceļa V1040 un
pašvaldības autoceļa A10 krustojums

2.2.4. attēls. Pašvaldības autoceļš A10 pie
paredzētās darbības teritorijas

Lai novērtētu šobrīd esošo satiksmes intensitāti uz vietējās nozīmes un pašvaldības autoceļiem, pa
kuriem paredzēts veikt derīgā materiāla transportēšanu, 2020. gadā SIA “IE.LA inženieri” pēc
46

SIA “IE.LA inženieri”, 2021. Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales” detālplānojuma risinājumu
ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā.
47
https://www.iecava.lv/files/teritorijasplanojums/2017/02_Aizsargjoslas_un_apgrutinajumi_10000.pdf
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paredzētās darbības ierosinātāja pasūtījuma, veica satiksmes intensitātes uzskaiti vairākos
krustojumos plānotajā transportēšanas maršrutā. Paredzētās darbības apkārtnē, kurā tika veikta
satiksmes intensitātes uzskaite, saimniecisko darbību veic SIA “Iecavnieks & CO” un SIA “DGS
Karjeri”. Atbilstoši informācijai, kas sniegta SIA “IE.LA” sagatavotajā pārskatā par satiksmes
intensitātes uzskaitījumu, SIA “Iecavnieks & CO” vidējā diennakts satiksmes intensitāte ir 2
lauksaimniecības tehnikas vienības, savukārt SIA “DGS Karjeri” 15 transporta vienības.
Fona trokšņa novērtējumā satiksmes intensitāte uz vietējas nozīmes un pašvaldības autoceļiem
noteikta, balstoties uz SIA “IE.LA inženieri” veikto satiksmes intensitātes uzskaitījumu. Attiecībā uz
saimnieciskās darbības veicējiem SIA “Iecavnieks & CO” un SIA “DGS Karjeri”, fona trokšņa līmeņa
novērtēšanai tika pieņemts, ka SIA “DGS Karjeri” vidējā diennakts satiksmes intensitāte ir 30
transporta vienības (15 turp un 15 atpakaļ, gada laikā 7920), savukārt SIA “Iecavnieks & CO” vidējā
diennakts satiksmes intensitāte ir 4 lauksaimniecības tehnikas vienības (2 turp un 2 atpakaļ, gada
laikā 1056), transportēšana tiek veikta darba dienās, laika periodā no plkst. 7:00 līdz 19:00, visu
gadu.
2.2.1. tabula. Satiksmes intensitāte paredzētās darbības transportēšanas maršrutā
Krustojums
NR.1
A7 un B28
NR.2
B28 un B30
NR.3
B28 un V1040
NR.4
V1040 un A10

Vidējā satiksmes intensitāte diennakts perioda stundā
Vieglās automašīnas
Kravas automašīnas
Diena
Vakars
Nakts
Diena Vakars Nakts
11,55

7,65

1,35

2,04

-

-

3,21

2,13

0,38

2,04

-

-

7,06

4,68

0,83

0,24

-

-

5,13

3,4

0,6

0,24

-

-

Atbilstoši VSIA “Latvijas valsts ceļi” sagatavotajai “Ceļu specifikācijai 2019”48 nesaistītu
minerālmateriālu segumu kvalitātes prasībām, minimālā nodrošinātā nestspēja nedrīkst būt mazāka
par 180 MPa, ja kravas transportlīdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte ir
lielāka par 100 transportlīdzekļiem vienā joslā (A/24h). Ņemot vērā, ka paredzētajā transportēšanas
maršrutā derīgā materiāla transportu veic SIA “DGS Karjeri”, summējot ar plānoto darbību, kuras
maksimālā transportēšanas intensitāte plānota 46 kravas transportlīdzekļi dienā vienā virzienā,
pastāv iespēja, ka kopējā diennakts intensitāte transportēšanas maršrutā pārsniegs 100 kravas
transportlīdzekļus. Atbilstoši SIA “IE.LA inženieri” pārskata “Novērtējums par nekustamā īpašuma
“Purmales” detālplānojuma risinājumu ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā” (skat.
17.pielikumu) ietvaros veiktajiem nestspējas mērījumiem, atsevišķos transportēšanas maršruta
posmos būtu jāveic segas konstrukcijas pastiprināšana.
Brauktuves platums plānotajā transportēšanas maršrutā ir ar nenoteiktu normālprofilu, balstoties
uz satiksmes intensitātes uzskaitījuma datiem un plānoto satiksmes intensitāti saistībā ar derīgā
materiāla transportēšanu no paredzētās darbības teritorijas, paredzētajam transportēšanas
maršrutam ieteicams piemērot normālprofilu NP 7.5 (atbilstoši LVS190-2 ‘’Normālprofili’’
2.tabulai)49, līdz ar to ceļa posmus ar neatbilstošu profilu, ieteicams paplašināt līdz NP 7.550 ( skat.
1.9.1.attēlu).
48
49

https://lvceli.lv/wp-content/uploads/2020/09/CS2019_ar_Grozijumiem_Nr1un2-1-1.pdf
SIA “IE.LA inženieri”, 2021. Novērtējums par nekustamā īpašuma “Purmales” detālplānojuma risinājumu
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Pēc Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Ceļu satiksmes negadījumu un pārkāpumu notikuma
vietu analīzes informācijas sistēmas datiem51, laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2021. gada
31. janvārim, paredzētajā transportēšanas maršrutā, uz pašvaldības autoceļa B28 ir notikuši 2 ceļu
satiksmes negadījumi (skat. 2.2.2. tabulu).
2.2.2. tabula. Informācija par ceļu satiksmes negadījumiem uz pašvaldības autoceļa B28 laika
periodā no 01.01.2015. līdz 31.01.2021.
Notikuma
identifikators
173339760
189678085

Notikuma
datums
un laiks
17.09.2019
10:20:00
06.08.2020.
13:40:00

Iesaistīto
transportlīdzekļu
skaits
1
2

Iesaistīto
transportlīdzekļu
veids
traktortehnika

Tuvākā dzīvojamās
apbūves teritorija

vieglais un kravas

Palejas

Lielie Rūķi

Informācija par satiksmes intensitāti uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)
iegūta no VSIA „Latvijas Valsts ceļi” sagatavotā satiksmes intensitātes pārskata par 2020. gadu un
apkopota 2.2.3. tabulā, savukārt informācija par vidējo satiksmes intensitātes (VDSI) sadalījumu
diennakts griezumā apkopota 2.2.4. tabulā.
Uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), atbilstoši VSIA „Latvijas
Valsts ceļi” interneta vietnē pieejamajai informācijai, nav noteikti masas ierobežojumi52.
2.2.3. tabula. Satiksmes intensitāte uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)
diennakts griezumā 2020. gadā
Vidējā satiksmes intensitāte diennakts perioda stundā
no
līdz
Nosaukums/Gads
Vieglās automašīnas
Kravas automašīnas
km
km
Diena Vakars
Nakts
Diena Vakars
Nakts
A7 Rīga – Bauska –
Lietuvas robeža
44,6 65,4
406
269
48
225
125
45
(Grenctāle)

2.2.4.tabula. Vidējais satiksmes intensitātes (VDSI) sadalījums diennakts griezumā
Dienas periodā no
Vakara periodā no
Nakts periodā no
Transportlīdzekļa veids
VDSI
VDSI
VDSI
Vieglās automašīnas
77 %
17 %
6%
Kravas automašīnas
76 %
14 %
10 %

ietekmi uz esošo ceļu tīklu, Iecavas novadā.
50
SIA ‘’Grupa93’’, 2021. Detālplānojums īpašumam ‘’Purmales’’. I daļa Paskaidrojuma raksts.
51
http://gis.ic.iem.gov.lv/giswebcais/
52
https://lvceli.lv/#_ierobezojumi_smagajam_transportam
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2.2.5. attēls. Plānotais transportēšanas ceļš un krustojumi, kuros 2020. gadā veikta autosatiksmes intensitātes uzskaite
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Kā jau tika minēts iepriekš, paredzētās darbības teritoriju šķērso nacionālas nozīmes infrastruktūras
attīstības teritorijas TIN71 – dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai un TIN72 – autoceļa
E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai.
Ziņojuma izstrādes laikā notika paredzētās darbības ierosinātāja konsultācijas ar VSIA ‘’Latvijas valsts
ceļi’’ par iespējamo pašvaldības autoceļa A11 pieslēguma izbūvi pie plānotā valsts galvenā autoceļa
E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), tomēr precīzs izbūves gads un precīzi
tehniskie risinājumi ziņojuma izstrādes brīdī nav zināmi. Šādu pieslēguma izbūvi atbalsta arī Iecavas
novada pašvaldība (tagadējā Iecavas pagasta pašvaldība) (skat. 15. pielikumu). Ziņojuma ietvaros
iespējamā derīgā materiāla transportēšana pa pašvaldības autoceļu A11 līdz pieslēgumam pie
plānotā valsts galvenā autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), tiek
apskatīta kā ietekmes uz vidi mazinošs pasākums nākotnē, t.i. paredzēto derīgo izrakteņu
transportēšanas plūsmu pa esošo pašvaldības ceļu varētu samazināt, sadalot transportēšanas
plūsmas.
Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts autoceļu attīstību no 2020.
gada līdz 2040. gadam”, autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce)
būvniecības projekts, kurā paredzēts pārbūvēt autoceļu A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža
(Grenctāle), iekļaujot Bauskas un Iecavas apvedceļu izbūvi, norādīts kā valsts galveno autoceļu
pārbūves posma trešais attīstības virziens, kura būvniecību paredzēts realizēt no 2020. gada līdz
2030. gadam53.
Atbilstoši 2009. gada IVN ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4
būvniecību 2. pielikumam, 2030. gadā tika prognozēts, ka satiksmes intensitātes E67 posmā A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš sasniegs 18 403 automašīnu diennaktī, savukārt uz
autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) 8007 automašīnu diennaktī. Procentuālais
vieglo un kravas automašīnu sadalījums veikts atbilstoši VSIA „Latvijas Valsts ceļi” sagatavotajam
satiksmes intensitātes pārskatam par 2020. gadu uz valsts galvenā autoceļa A7, kur kravas
automašīnu skaits sastāda 36 % no kopējā automašīnu skaita. Informācija par plānoto satiksmes
intensitāti uz autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš un A7 Rīga –
Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) apkopota 2.2.5. tabulā.
2.2.5. tabula. Plānotā satiksmes intensitāte 2030. gadā, pēc autoceļa E67/A7 Via Baltica posma
A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš, izbūves
Vidējā satiksmes intensitāte diennakts perioda stundā
Nosaukums/posms
Vieglās automašīnas
Kravas automašīnas
Diena
Vakars
Nakts
Diena
Vakars
Nakts
E67/A7 Via Baltica posms
A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce),
756
501
88
420
232
83
Iecavas apvedceļš
A7 Rīga – Bauska – Lietuvas
329
218
38
183
101
36
robeža (Grenctāle)
Esošā un perspektīvā gaisa kvalitāte un autotransporta kustības radītais trokšņa līmenis detalizēti ir
apskatīti ietekmes uz vidi novērtējuma 2.10. un 2.11. nodaļā.

53

https://www.sam.gov.lv/lv/informativais-zinojums-par-valsts-autocelu-attistibu-no-2020-lidz-2040-gadam
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2.3. Paredzētās darbības atbilstība teritorijas plānojumam
Paredzētās darbības atbilstība vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, nepieciešamie grozījumi tajā, lai Paredzētā
darbība būtu pieļaujama.

Saskaņā ar Iecavas novada teritorijas plānojumu 2017.-2029. gadam, kurš apstiprināts ar 2017. gada
16. maija lēmumu, paredzētās darbības teritorija atrodas lauksaimniecības teritorijas (L), mežu
teritorijas (M) un ūdeņu teritorijas (Ū) funkcionālajās zonās. Paredzētās darbības dienvidu iecirkni
šķērso Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas - TIN71, kas noteikta dzelzceļa līnijas
Rail Baltica būvniecības īstenošanai un TIN72, kas noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai. Paredzētās darbības teritorija pilnībā atrodas derīgo
izrakteņu ieguves areālā – TIN11 (skatīt 2.3.1. attēlu).
Iecavas novada dome 2020. gada 8. jūnija vēstulē Nr.3-17/13-477 Par īpašuma “Purmales” atļauto
izmantošanu teritorijas plānojumā (skat. 2. pielikumu) norāda, ka dolomīta ieguve paredzētās
darbības teritorijā ir atļauta atbilstoši spēkā esošajam Iecavas novada teritorijas plānojumam.
Atbilstoši teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) 390.
punktam54 lauksaimniecības teritorijās (L) un mežu teritorijās (M) ir atļauta derīgo izrakteņu ieguve,
ievērojot TIAN 5.1. nodaļā noteiktās prasības. Savukārt, atbilstoši TIAN 391. punktam derīgo
izrakteņu ieguve it atļauta, izstrādājot detālplānojumu.
Paralēli IVN ziņojuma izstrādei, tika veikta detālplānojuma izstrāde atbilstoši Iecavas novada domes
2020. gada 28. janvāra (precizēts 2020. gada 25. februārī) darba uzdevumam “Par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu īpašumam “Purmales” (kadastra nr.40640120009), ietverot zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 40640120009 un kadastra apzīmējumu 40640120010, Iecavas novadā”.
2021.gada jūlijā tika izstrādāta detālplānojuma 1.0. redakcija un notika sabiedriskā apspriešana
vienlaicīgi ar IVN ziņojuma apspriešanu no 16. augusta līdz 14 septembrim
Atbilstoši 2013. gada MK noteikumu Nr.240 Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi 235.punktam55 un Iecavas novada teritorijas TIAN, Nacionālas nozīmes
infrastruktūras attīstības teritorijās ir atļauts turpināt teritorijas plānojumā noteikto atļauto
izmantošanu līdz plānotā infrastruktūras objekta būvniecībai. Jaunas būvniecības ieceres, lai izvērtētu
iecerētā objekta ietekmi uz plānoto transporta infrastruktūras objektu attīstību, dzelzceļa līnijas Rail
Baltica būvniecības īstenošanai paredzētajā teritorijā (TIN71) jāsaskaņo ar Satiksmes ministriju un SIA
“Eiropas Dzelzceļa līnijas”, savukārt autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta
būvniecības īstenošanai paredzētajā teritorijā (TIN72) saskaņojamas ar VSIA “Latvijas valsts ceļi”56.
Iecavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteikts, ka pēc derīgo izrakteņu
izstrādes, teritoriju nepieciešams rekultivēt, atbilstoši rekultivācija mērķim un spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot detālplānojumā noteiktās prasības.
Atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam paredzētās darbības teritorijā atrodas:
• 20 kV gaisvadu elektrolīnija, kurai atbilstoši “Aizsargjoslu likumam” no ass līnijas uz katru pusi
noteikta 6,5 m plata aizsargjosla;
• koplietošanas ūdensnotekas, kurām atbilstoši Aizsargjoslu likumam un 2012. gada 2. maija
MK noteikumiem Nr.306 Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un
ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, noteikta 10 m plata
aizsargjosla no ūdensnotekas krotes;
54

https://www.iecava.lv/files/teritorijasplanojums/2017/II_TIAN_19042017.pdf
https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi
56
https://iecava.lv/lv/pasvaldiba/normativie_akti_un_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi/teritorijas_p
lanojums/
55
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•

paredzētās darbības teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš Smiltaiņi - Audrupi Jaunsvirkaļi, kuram atbilstoši Aizsargjoslu likumam noteikta 30 m plata aizsargjosla uz katru
pusi no ass līnijas.

2.3.1. attēls. Plānotā (atļautā) izmantošana Iecavas novada teritorijas plānojumā paredzētās
darbības un tai pieguļošajās teritorijā

2.4. Meteoroloģisko apstākļu raksturojums
Meteoroloģisko apstākļu raksturojums (ietverot derīgo izrakteņu ieguves platības sagatavošanai, derīgo izrakteņu ieguvei
un izstrādāto lauku rekultivācijai nelabvēlīgu dabas apstākļu raksturojumu).

Meteoroloģisko un klimatisko apstākļu raksturošanai izmantoti ilggadīgie novērojumu dati no tuvākās
LVĢMC meteoroloģiskās stacijas “Jelgava”, kas atrodas aptuveni 15 km uz rietumiem no paredzētās
darbības vietas.
Saskaņā ar 2019. gada 17. septembra MK noteikumos Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 003-15 “Būvklimatoloģija”” iekļauto informāciju par LVĢMC meteoroloģiskās stacijas “Jelgava”
ilggadīgiem novērojumu datiem:
• vidējā gaisa temperatūra gadā ir 7 °C;
• vidējā gaisa temperatūra janvārī ir -2,5°C;
• visaukstāko piecu dienu vidējā gaisa temperatūra ir -21,7°C;
• vidējā temperatūra jūlijā ir +17,9°C;
• gaisa temperatūras absolūtais maksimums ir +36°C (novērots jūlijā);
• gaisa temperatūras absolūtais minimums ir -34,9°C (novērots februārī);
• vidējā gada nokrišņu summa ir 583 mm (novērojuma dati no meteoroloģiskās stacijas
“Bauska”).
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Absolūtā minimālā ārējā gaisa temperatūra, kas reģistrēta LVĢMC meteoroloģiskajā stacijā “Jelgava”,
ir -34,9°C, bet maksimālā temperatūra +36°C. Gada vidējā gaisa temperatūra meteoroloģiskajā stacijā
“Jelgava” ir +7°C. Visaukstākie gada mēneši ir janvāris un februāris, kad mēnešu vidējā gaisa
temperatūra atbilstoši ir -2,5°C un -2,8°C, savukārt vissiltākie mēneši ir jūlijs un augusts ar vidējo
gaisa temperatūra atbilstoši +17,9 un +16,9°C. Vidējā gaisa temperatūra gada griezumā parādīta
2.4.1. attēlā, bet novērotais gaisa temperatūras absolūtais minimums ir parādīts 2.4.2. attēlā.

2.4.1. attēls. Vidējā gaisa temperatūra

2.4.2. attēls. Gaisa temperatūras absolūtais minimums
Gada vidējais relatīvais diennakts mitrums meteoroloģiskajā stacijā “Jelgava” ir 81%. Viszemākais
relatīvais mitrums ir maijā – 71%, bet vislielākais decembrī – 90%.
2019. gada 17. septembra MK noteikumos Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15
“Būvklimatoloģija” nav sniegta informācija par nokrišņu daudzumu meteoroloģiskajā stacijā
“Jelgava”, līdz ar to nokrišņu daudzuma raksturošanai izmantoti dati no meteoroloģiskās stacijas
“Bauska”, kas atrodas aptuveni 22 km uz dienvidiem no paredzētās darbības vietas. Vidējais nokrišņu
daudzums meteoroloģiskajā stacijā “Bauska” ir 583 mm. Nokrišņiem bagātākie gada mēneši ir jūlijs,
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kad vidēji mēnesī izkrīt 71 mm nokrišņu, bet vismazākais nokrišņu daudzums novērots februāra un
martā, kad vidēji mēnesī izkrīt atbilstoši 31 un 29 mm nokrišņu (skat. 2.4.1. tabulu).
2.4.1. tabula. Vidējais nokrišņu daudzums milimetros
Mēnesis
Novērojumu
stacija
I
II
III
IV
V
VI
VII
Bauska
38
31
29
38
47
62
71

VIII
61

IX
54

X
62

XI
48

XII
42

Kopā
gadā
583

Vidējais novērotais grunts sasaluma dziļums dabiskos apstākļos ir 16 cm (dati no meteoroloģiskās
stacijas “Dobele”), bet maksimālais reģistrētais sasaluma dziļums – 88 cm. Saskaņā ar ilggadīgajiem
novērojumiem grunts sasalums meteoroloģiskajās stacijās reģistrēts vidēji 4 mēnešus gadā (no
decembra līdz martam).
Paredzētās darbības teritorijas apkārtnē, saskaņā ar ilggadīgiem novērojumiem, valdošie ir
dienvidrietumu vēji. Atbilstoši LVĢMC sniegtajai datu kopai ar meteoroloģisko novērojumu datiem
(Jelgavas novērojumu stacijas dati), kas raksturo laika apstākļus paredzētās darbības teritorijas
apkārtnē 2019. gadā ar 1 stundas intervālu, sagatavota „vēju roze”, kas raksturo valdošos vēju
virzienus (skat. 2.4.3. attēlu).
C:\Users\Anna\Documents\ADMS\Laflora\meteodati-Jelgava2019.met
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2.4.3. attēls. Vēja virzienu atkārtošanās
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Kopumā meteoroloģiskie apstākļi paredzētās darbības teritorijā ir piemēroti dolomīta ieguvei,
apstrādei un rekultivācijas darbu veikšanai. Nelabvēlīgie laika apstākļi paredzētajai darbībai un
rekultivācijas darbu veikšanai raksturojami ar zemām gaisa temperatūrām un spēcīgiem nokrišņiem.
Pārējā gada laikā galvenais meteoroloģisko apstākļu ierobežojums ir stipri nokrišņi, kas ietekmē
darbības veikšanu, kā arī palielina no karjera atsūknējamo ūdeņu daudzumu. Palielināta mitruma
apstākļos karjera teritorijā var izveidoties dubļi, kas apgrūtinātu tehnikas pārvietošanos.
Sagatavotā materiāla izvešana var notikt periodā ar negatīvām gaisa temperatūrām, kad augsne ir
sasalusi, tomēr arī šajā gadījumā spēcīgi nokrišņi var būt būtisks ietekmējošais faktors.

2.5. Hidroloģisko apstākļu raksturojums
Hidroloģiskie apstākļi Darbības vietā un Paredzētās darbības ietekmes zonā, tai skaitā informācija par esošiem drenāžas un
meliorācijas objektiem, ūdenstecēm un ūdensobjektiem Darbības vietā un tās apkārtnē (arī to aizsargjoslām), ūdens plūsmas
virzieniem, saņemošajām ūdenstecēm (arī to raksturojums: ūdeņu tips, noteiktās ūdens kvalitātes prasības un vides
kvalitātes mērķi, pašreizējā izmantošana), teritoriju applūšanas iespējamība.

Paredzētās darbības teritorija atrodas Iecavas upes sateces baseinā, nosusinātā teritorijā. Pēc
meliorācijas kadastra datiem paredzētās darbības teritorijā ir drenēta, 1965. gadā izbūvējot
meliorācijas objektu Bauskas rajona p/s “Progress”, zemes gabalā “Veclampji-Roņi”, šifrs 2536857.
Tuvākās ūdensnotekas, pa kurām var aizvadīt ūdeņus no paredzētās derīgo izrakteņu atradnes ir
koplietošanas ūdensnotekas ar ūdens saimnieciskā iecirkņa kodiem ŪSIK 38456:03, 38456:05 un
valsts nozīmes ūdensnoteka Ģedule, ŪSIK 38456:01 (skat. 2.5.1. attēlu).
Valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule pie piketa 45/00 tiek novadīts atsūknētais ūdens no esošās
derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi”. Novadāmā ūdens daudzums ir 3800-4200 m3/dnn, kas ir
0,044 m3/s – 0,048 m3/s.
Lai novērtētu esošo meliorācijas sistēmu stāvokli un iespējamo ietekmi uz to no paredzētās darbības,
tika veikta teritorijas apsekošana dabā, kuru veica VSIA “Meliorprojekts’’. Detalizēta informācija par
apsekojumiem ir pieejama ziņojuma 14. pielikumā. Apsekojumu rezultātā tika secināts, ka apsekotā
Ģedules upes posma (no piketa 44. līdz 55. km) nogāzes apaugušas ar zāli un krūmiem, bet
melioratīvais stāvoklis ir apmierinošs un paredzētās darbības kontekstā, nav nepieciešams veikt tās
tīrīšanu. Caurtekas, kuras nodrošinās ūdens novadīšanu no karjera teritorijas, ir nedaudz piesērējušas
ar smilti un organiskiem sanešiem, caurteku gala sienas nodrupušas daļēji vai pilnīgi un apgrūtina
ūdens novadīšanu no sistēmas. Lai arī esošā meliorācijas sistēma ir nolietojusies, tomēr caurteku un
grāvju tehniskais stāvoklis ir ar apmierinošu funkcionalitāti.
Esošās meliorācijas sistēmas novietojums un ūdens plūsmu virzieni paredzētās darbības teritorijā un
tās apkārtnē ir attēloti 2.5.1. attēlā.

57

VSIA “Melioprojekts”, 2021. Teritorijas hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas situācijas analīze
īpašumā “PURMALES”, Iecavas novadā (kad. apz. 4064 012 0009 un kad. apz. 4064 012 0010).
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2.5.1. attēls. Esošā meliorācijas sistēma paredzētās darbības teritorijā un tās tuvumā
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Ģedule (arī Ģedulis) ir 11 km gara Iecavas kreisā pieteka, kas sākas kā novadgrāvis Dreimaņu purva
rietumu malā. Upe lielākajā daļā tecējuma regulēta, izņemot nelielu posmu pirms ietekas. Ietek
Iecavas upē Iecavā pie Dartijas. Ģedules kopējais sateces baseins ir 30,5 km².
VSIA “Meliorprojekts” 2021. gadā izstrādātajā hidroloģiskās pētniecības atskaitē “Teritorijas
hidroloģisko apstākļu un meliorācijas sistēmas situācijas analīze īpašumā “PURMALES”, Iecavas
novadā (kad. apz. 4064 012 0009 un kad. apz. 4064 012 0010” tika aprēķināts, ka Ģedules posmam
pie piketa 44/50 ir šādi raksturojošie parametri:
• pavasara palu maksimālais 1 % caurplūdums – 7,14 m3/s;
• pavasara palu maksimālais 5 % caurplūdums – 5,5 m3/s;
• pavasara palu maksimālais 10 % caurplūdums – 4,7 m3/s;
• vasaras pusgada vidējais caurplūdums - 0,01 m3/s.
Lai novērtētu valsts nozīmes ūdensnotekas Ģedule zivsaimnieciskos resursus, Ģedule teritoriju
apsekoja Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēts ihtiofaunas eksperts. Eksperta sagatavotais
atzinums ir pievienots ziņojuma 5. pielikumā.
Ģedulē zivsaimnieciskā izpēte nav tikusi veikta. Par tās ihtiofaunu var spriest pēc analoģijas ar citām
Lielupes baseina mazajām upēm, kas lielākoties pārveidotas par meliorācijas sistēmu ūdensnotekām.
Šajās ūdenstecēs konstatētas 13 zivju sugas, daļa no tām varētu būt sastopamas Ģedulē: vīķe
Albumus albumus, bārdainais akmeņgrauzis Barbatula barbatula, akmeņgrauzis Cobitis taenia, līdaka
Esox lucisu, grundulis Gobio gobio, ausleja Leucaspius delineatus, sapals Squalius cephalus, pīkste
Migurnus fossilis, asaris Perca fluviatilis, mailīte Phoxinus phoxinus, deviņadatu stagars Pungitius
pungitius, rauda Rutilus rutilus un līnis Tinca tinca. Bioloģiskā daudzveidība šajās ūdenstecēs ir
salīdzinoši mazāka, sugu skaits robežās no 1- 8.
Atbilstoši Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna un plūdu riska pārvaldības plāna
2022.-2027. gadam redakcijas sabiedriskajai apspriešanai58, paredzētās darbības teritorija ietilpst
virszemes ūdensobjektā L127 Lielupe_3, kura kvalitāte ir vērtējama kā vidēja (3. kvalitātes klase), bet
kā galvenās slodzes un ietekmes ir minēts punktveida piesārņojums, izkliedētais piesārņojums, kā arī
hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Izvirzītais kvalitātes mērķis ūdensobjektam L127 Lielupe_3 ir
norādīts sasniegt vismaz labas ekoloģiskās kvalitātes/potenciāla klases zemāko robežu59. Kvalitātes
mērķa sasniegšanai ir noteikti apsaimniekošanas mērķi, lai nodrošinātu biogēnu slodzes
samazinājumu un ūdensobjekta nepārtrauktību.

2.6. Ģeoloģiskās uzbūves un inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums
Darbības vietas ģeoloģiskā uzbūve un inženierģeoloģiskie apstākļi, tai skaitā, piemēram, paaugstināta ģeoloģiskā riska
nogabali, mūsdienu ģeoloģiskie procesi.

Paredzētās darbības teritorija atrodas Viduslatvijas zemienē, Zemgales līdzenuma ziemeļu daļā.
Ģeomorfoloģiski atradne atrodas Zemgales sprostezera teritorijā, kas bija izveidojies Vislas
apledojuma beigu posmā. Mūsdienās sprostezera aizņemtajā teritorijā, izplatīti glaciolimniskie
nogulumi (sk. 2.6.1. attēlu) – smalka un putekļaina smilts. Pieguļošajā teritorijā sastopami zemi
drumlini, kurus lielākoties veido pēdējā apledojuma morēnas smilšmāls un mālsmilts. Uz ziemeļiem
no atradnes drumlini mūsdienu reljefā ir neizteikti, jo tos daļēji pārsedz Zemgales sprostezera
glaciolimniskie nogulumi. Pēc jaunākajiem teritorijas izpētes datiem, Kvartāra nogulumu biezums
58

Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns un plūdu riska pārvaldības plāns 2022.-2027. gadam.
Rīga, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (2021). Pieejams:
59
https://videscentrs.lvgmc.lv/files/Udens/Udens_apsaimniekosana_plani_2021_2027/Lielupes_UBA/Lielupes
%20UBA%20plana%20projekts%202022-2027.pdf
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atradnes “Purmales 2020” teritorijā svārstās no 3 līdz 9 m60. Pamatiežu virsmu atradnes teritorijā
veido augšdevona Stipinu svītas nogulumieži (D3stp).

2.6.1. attēls. Kvartāra nogulumi derīgo izrakteņu atradnes „Purmales“ teritorijā un tās tuvumā
Paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē kopumā ir līdzens reljefs – lielākajā daļā teritorijas
augstumu atzīmes ir 22 – 25 m robežās, ar reljefa kāpumu austrumu virzienā. Dienvidu iecirkņa vidū
izvietots 7 m augsts ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā vērts drumlins, ko veido morēnas
smilšmāls un mālsmilts.
Paredzētās darbības teritorijas laukuma virspusē ieguļ un segkārtu veido:
• Eluviālie nogulumi eQ4 – augsne 0,3 – 0,5 m biezumā. Augsne ir tumši brūna, vāji humusēta,
vietām smilšaina, retāk dienvidu iecirknī – mālaina;
• Glaciolimniskie nogulumi glQ3ltv ‐ izplatīti nevienmērīgi visā atradnē, zem augsnes slāņa. Tos
pārstāv smalki, aleirītiski‐mālaini slāņi – aleirītiska, smalka smilts, māls un aleirīts;
• Glaciofluviālie nogulumi gfQ3ltv ‐ konstatēti 2 urbumos ziemeļu iecirknī un tos veido
smilts‐grants.
• Glacigēnie nogulumi gQ3ltv – morēnas mālsmilts, sarkanbrūna, ar retiem grants graudiem,
vietām ar būtiskāku grants un oļu piejaukumu. Morēnas slānis izplatīts visā atradnē, nav
konstatēts tikai urb. 9, kur segkārtu līdz 3,5 m dziļumam veido aleirīts un plāns smilts‐grants
slānis;
• Segkārtas slāni noslēdz augšdevona Stipinu svītas dolomīta dēdējuma garozas slānis, ko veido
gaiši pelēki dolomīta milti ar dolomīta šķembām. Dolomīta miltu slānis ir 0,1 – 0,6 m biezs,
vidēji 0,28 m biezs.
Derīgo slāņkopu veido augšdevona Stipinu svītas dolomīts (D3stp). Slāņkopas augšdaļā dolomīts ir ar
augstāku stiprību, kvalitatīvāks, slāņkopas lejasdaļā dolomīta stiprība un kvalitāte samazinās:
• Derīgā slāņa augšpusē dolomīts ir rozīgi, sarkanīgi pelēks, augstas stiprības, mikrokristālisks,
kavernozs, vietām arī stipri plaisains. Šīs augtās stiprības slāņkopas daļas biezums ir vidēji ap
2 – 3,5 m.
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N. Briška. Ģeoloģiskās izpētes pārskats. Dolomīta atradne “Purmales 2020”. SIA “Geolite”. Rīga, 2021.
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•

Dziļāk dolomīts kļūst pelēks, zaļganpelēks, smalkkristālisks, zemākas stiprības. Slāņa
apakšdaļā parādās māla piejaukums, dolomīts kļūst slāņains. Šīs zemākas stiprības slāņkopas
daļas biezums ir vidēji ap 1,5 – 2,5 m.

Dziļāk ieguļ un derīgā izrakteņa paslāni veido: Augšdevona Ogres svītas (D3og) nogulumieži ‐
dolomītmerģelis, mālains, vietām sadējis dolomīts un māls. Griezumos un urbumu aprakstos paslāņa
ieži pārsvarā klasificēti kā dolomītmerģelis, kas visā atradnē faktiski ir dolomītmerģeļa, mālaina
dolomīta un māla slāņmija.
Derīgo izrakteņu atradnes "Purmales" inženierģeoloģiskie apstākļi raksturojami kā labvēlīgi turpmākai
atradnes izstrādei. Svarīgākie atradnes izstrādes inženierģeoloģiskie aspekti ir:
• nogāžu procesi ieguves gaitā – stāvas ieguves nogāzes, krautnes un ceļi;
• gruntsūdens līmenis – ieguves plānošana virs un zem gruntsūdens līmeņa;
• pārpurvošanās procesi – ieguve zem gruntsūdens jāplāno tā, lai veidotu pietiekami dziļus
dīķus (vairāk par 1,5 m), tādējādi samazinot šo procesu ietekmi;
• iežu tiksotropijas īpašības – ar ūdeni piesātināti smilts un aleirītiski (putekļaini) ieži var
sašķidrināties grunts vibrācijas ietekmē (smagās tehnikas pārvietošanās, ieguves darbi);
• zemas nestspējas gruntis atradnes teritorijas ģeoloģiskajā griezumā nav konstatētas.

2.7. Hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums
Hidroģeoloģiskie apstākļi Darbības vietā un Paredzētās darbības ietekmes zonā, tai skaitā gruntsūdens plūsmas
virzieni, gruntsūdens līmeņa ieguluma dziļums, sezonālās svārstības un izmaiņu tendences, ņemot vērā nokrišņu
daudzumu un piegulošo teritoriju izmantošanu; pazemes ūdeņu papildināšanās un noplūdes apgabali,
hidrauliskā saistība starp virszemes un pazemes ūdeņiem Darbības vietā un tai piegulošajā teritorijā. Tuvākās
ūdens ņemšanas vietas un derīgo izrakteņu ieguves vietas / pazemes ūdens atradnes, to raksturojums un
izmantošana, aizsargjoslas.

Zemes virspusē atsedzas limnoglaciālas smiltis un aleirīti. Apūdeņotā smilts slāņa apakšdaļa veido
gruntsūdeņu horizontu jeb pirmo no zemes virsmas bezspiediena ūdens horizontu. Limnoglaciālo
nogulumu slānis ir plāns – vidējais biezums ap 1 m, lielākoties sauss un bieži pārstāvēts ar ūdens vāji
caurlaidīgiem aleirītiem. Limnoglaciālo smilšu caurlaidība ir būtiski zemāka par dolomītu caurlaidību.
Gruntsūdeņu pieplūdes apjomi karjerā no sporādiski sastopama smilts slāņa netika ņemts vērā
aprēķinos, jo tie ir vairākkārtēji mazāki par ūdens pieteces apjomu aprēķināšanas kļūdu no
dolomītiem.
Kvartāra nogulumu griezuma apakšdaļā izplatītas ūdens vāji caurlaidīgas morēnas mālsmiltis. Vidējais
morēnas slāņa biezums ir 3 m. Stipinu ūdens horizonts ir galvenais ar plānoto darbību ietekmētais
ūdens horizonts, kā arī galvenais ūdens horizonts, kas nosaka pazemes ūdeņu pieteci atradnē. To
veido Stipinu svītas augšdaļas plaisainie dolomīti, kas ieguļ zem morēnas nogulumiem. Atradnes
„Purmales 2020” teritorijā dolomītu slānis ir pilnīgi apūdeņots. Ūdens horizonta (derīga slāņa)
biezums atradnes teritorijā svārstās no 2,6 līdz 7,6 m. Vidējais pazemes ūdeņu līmeņu dziļums ir 2-3
m61.
Stipinu horizonta pazemes ūdeņu kvalitāte ir maz mainīga atradnes „Purmales 2020” teritorijā un
apkārtnē. Visur ir izplatīti hidrogēnkarbonātu kalcija tipa saldūdeņi ar sausni ap 0,5 g/l, cietību ap 8
mekv/l, zemu hlorīdu un sulfātu koncentrāciju (līdz 100 mg/l), bez piesārņojuma pazīmēm (slāpekļa
savienojumi zem 1 mg/l, permanganāta indekss ap mg O2/l), dzelzs saturs līdz 4 mg/l62,63,64. Tātad,
61

Turpat.
S. Sorokins. Pārskats par dolomītu atradnes “Jaunbemberi” ģeoloģisko izpēti Bauskas rajonā Iecavas pagastā.
SIA “Būvnieki”. Rīga, 2006.
63
SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats.
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Stipinu ūdens horizonta ķīmiskais sastāvs maz atšķiras no virszemes ūdeņu sastāva, izņemot
paaugstinātu dzelzs, hidrogēnkarbonātu un kalcija koncentrāciju. Tāpēc karjera ūdens novadīšana
nevar radīt problēmas virszemes ūdeņu ekosistēmām.
Stipinu svītas apakšdaļu veido ūdens vāji caurlaidīgie māli un merģeļi (slāņa biezums 3 – 7 m), zem
tiem ieguļ Ogres un Katlešu svītas dolomītmerģeli un māli ar smilšakmeņu starpkārtām, veidojot
kopēju sprostslāni. Tuvāko ūdensieguves dziļurbumu DB Nr. 16128, 16606 ģeoloģiskajos griezumos
ūdens vāji caurlaidīgo nogulumu biezums sasniedz 20 – 30 metrus (skat. 2.1.1. attēlu). Bieza
sprostslāņa esamība ļāva neņemt aprēķinot vērā karjera ūdens bilancē augšupejošu plūsmu no
dziļākiem Daugavas, Pļaviņu, Amatas, Gaujas u.t.t. spiedienūdeņu horizontiem, jo tā ir nenozīmīga
horizontālas pieplūdes aprēķinu kļūda fonā. Attiecīgi dolomīta atradnes izstrādes ietekme uz šiem
dziļiem spiedienūdeņu horizontiem būs tikpat nebūtiska.
Stipinu svītas dolomītu filtrācijas īpašības ir pētītas ar urbumu kopas atsūknēšanas eksperimentu
palīdzību 3 vietās:
• 1981. gadā atradnes „Purmales” dienvidu iecirknī ir iegūts ūdensvadāmības koeficients 440 ±
120 m2/d 65;
• 2020. gadā atradnes „Purmales” ziemeļu iecirknī ir iegūts analoģisks ūdensvadāmības
koeficients 440 ± 100 m2/d 66
• 2006. gadā atradnes „Jaunbemberi” teritorijā ir iegūts ūdensvadāmības koeficients 1100 ±
130 m2/d67.
Ņemot vērā nelielu attālumu starp eksperimentu vietām68, līdzīgu dolomītu slāņa biezumu un
dolomītu plaisainības pakāpi, būtu nepamatoti ievadīt hidroģeoloģiskajā modelī ļoti atšķirīgas
ūdensvadāmības zonas. Turklāt nav pieejami dati par dolomītu filtrācijas īpašībām ziemeļos,
austrumos un dienvidos no atradnes „Purmales”. Pamatojoties uz neatkarīgiem datiem, tika izvēlēts
ticamākais vienādais ūdensvadāmības koeficients. Šim nolūkam tika izanalizēti karjera „Jaunbemberi”
izstrādes dati.
Pēc SIA „DSG Karjeri” informācijas, karjera „Jaunbemberi” zumpfā ir uzstādīts sūknis ar nomināljaudu
70 m3/h (1680 m3/d). Vidējais karjerā atsūknētais un Ģedules upē novadītais ūdens daudzums ir ap
630 m3/d69. Karjers tiek nosusināts tikai uz dolomīta ieguves laiku, tāpēc vidējie atsūknēšanas apjomi
ir būtiski mazāki par sūkņa jaudu. Atsūknēšanas laikā ūdens līmenis zumpfā tiek pazemināts no 17,45
līdz 14,0 m LAS70. Pirmais lielums ir apšaubāms, jo dabiskais līmenis zumpfa vietā nevar būt zemāks
par 19 m LAS (sk. 2.7.1. attēlu un 2019. gada pētījumu) 71). Iespējams, ūdens līmenis zumpfā
nepaspēja atjaunoties atsūknēšanas pārtraukumos. Tāpēc kopējais līmeņa pazeminājums zumpfā
nevar būt mazāks par 19,0 – 14,0 = 5 m. Pašreizēja zumpfa platība ir ap 300 m2 (sk. kartes.lgia.gov.lv).
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Чайков И.И. Отчет о предварительной разведке доломитов в окрестностях месторождений Ваейкас и
Пурмалес в Бауском районе. Комплексная геологоразведочная экспедиция. Рига, 1982
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Turpat.
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SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats.
67
S. Sorokins. Pārskats par dolomītu atradnes “Jaunbemberi” ģeoloģisko izpēti Bauskas rajonā Iecavas pagastā.
SIA “Būvnieki”. Rīga, 2006
68
SIA “Geolite”, 2021. Ģeoloģiskās izpētes pārskats
69
Par informāciju detālplānojuma izstrādei derīgo izrakteņu ieguves iespēju nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā “Purmales” Iecavas novadā. SIA „DSG Karjeri”, 2020. SIA “DSG Karjeri” vides inženiera R. Sīmana
atbildes par atradnes nosusināšanas metodiku un režīmu.
70
Turpat.
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L. Oskirko. Pazemes ūdeņu monitorings dolomītu atradnēm “Ape” Apes novads, “Saikava“ Madonas novads,
“Iecava” Ozolnieku novads, ”Jaunbemberi” Iecavas novads 2018. gadā. SIA “DSG karjeri”. Rīga, 2019.
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aprēķinātais Stipinu horizonta pazemes ūdeņu līmenis, m vjl.
faktiskais nosacīti dabiskais Stipinu horizonta pazemes ūdeņu līmenis – modeļa
kalibrēšanas punkts: a) 1981. gada līmenis atradnes “Purmales” dolomīta
meklēšanas urbumos72, b) 2006. gada līmenis atradnes “Jaunbemberi” dolomīta
meklēšanas urbumos73, c) 2016. gada un 2018. gada janvāra – aprīļa vidējais līmenis
karjera “Jaunbemberi” monitoringa urbumos Nr. 2, 3 un 4 74
atradnes “Purmales” ieguves laukumu robežas

2.7.1. attēls. Dabiskais pazemes ūdeņu līmenis (nulles punkts ietekmes uz vidi novērtēšanai)

Tātad, pazeminot ūdens līmeni 300 m2 laukumā par 5 m, jāatsūknē ne vairāk kā 1680 m3/d
(sūkņa jauda). Aprēķinot pēc dažādiem alternatīviem stacionārās un nestacionārās filtrācijas
vienādojumiem (Theis, Dupuit – Forchheimer) aptuvenus atsūknēšanas apjomus, tika secināts, ka pie
ūdensvadāmības koeficienta 1100 m2/d, katra dolomīta ieguves cikla sākumā jāatsūknē vismaz 4
tūkst. m3/d un pie nepārtrauktas ilglaicīgas atsūknēšanas vismaz 1,5 tūkst. m3/d. Tas ļāva pieņemt, ka
pie ūdensvadāmības koeficienta 1100 m2/d nav iespējams pazemināt līmeni 300 m2 zumpfā no 19 līdz
14 m LAS ar 70 m3/h sūkņa palīdzību. Pie ūdensvadāmības koeficienta 440 m2/d, katra dolomīta
ieguves cikla sākumā jāatsūknē ap 1,5 tūkst. m3/d, turpmāk - pie nepārtrauktas atsūknēšanas ap 0,6
tūkst. m3/d, kas izskatās reālistiskāk.
Ņemot vērā iepriekšminēto, dolomītu slānim visā hidroģeoloģiskās modelēšanas laukumā tika
pieņemts vienāds ūdensvadāmības koeficients 440 m2/d.
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Чайков И.И. Отчет о предварительной разведке доломитов в окрестностях месторождений Ваейкас и Пурмалес в
Бауском районе. Комплексная геологоразведочная экспедиция. Рига, 1982.
73 S. Sorokins. Pārskats par dolomītu atradnes “Jaunbemberi” ģeoloģisko izpēti Bauskas rajonā Iecavas pagastā. SIA
“Būvnieki”. Rīga, 2006.
74 Skat arī 53. un 56.
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Stipinu horizonta pazemes ūdeņu plūsma ir vērsta uz ziemeļrietumiem (sk. 2.7.1. attēlu). To nosaka
pazemes ūdeņu noplūde (atslodze) Iecavas upē, kas ir galvenā vietēja pazemes ūdeņu drena jeb
noplūdes apgabals. Ģedules upe faktiski ir otras kārtas pazemes ūdeņu noplūdes apgabals. Savukārt,
meliorācijas grāvju ietekme uz Stipinu ūdens horizonta līmeņiem ir praktiski nejūtama, par ko liecina
pazemes ūdeņu līmeņu sadalījums dolomītu izpētes u.c. urbumos.
Pašreizējais ūdens līmenis dolomītos atradnes “Purmales 2020” teritorijā ir pazemināts, jo atradne
atrodas karjera “Jaunbemberi” depresijas piltuves robežās (sk. 2.7.2. un 2.7.3. attēlu). Tātad, esošais
karjers ir pagaidu pazemes ūdeņu drena jeb noplūdes apgabals. Pazemes ūdeņu līmeņu dabiskas
sezonālas izmaiņas ir pētītas karjera “Jaunbemberi” monitoringa ietvaros (sk. 2.7.4. attēlu un 2.7.1.
tabulu). Novērojumi tiek veikti kopš 2016. gada jūnija, kamēr ūdens atsūknēšana karjerā ir uzsākta
2018. gada 2. maijā. Pēc 2016. gada jūnija – decembra un 2018. gada janvāra – aprīļa datiem dabisko
sezonālo līmeņu svārstību amplitūda Stipinu ūdens horizonta monitoringa urbumos un kvartāra
nogulumu viensētu akās ir 2,4 – 2,7 m.
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aprēķinātais Stipinu horizonta pazemes ūdeņu līmenis, m vjl.
faktiskais nosacīti pašreizējais Stipinu horizonta pazemes ūdeņu līmenis – modeļa
kalibrēšanas punkts: a) 2020. gada līmenis atradnes “Purmales” dolomīta
meklēšanas urbumos, b) 2018. gada līmenis atradnes “Ailes” dolomīta meklēšanas
urbumos [4], 75c) 2018. gada maija - decembra vidējais līmenis karjera
“Jaunbemberi” monitoringa urbumos Nr. 2, 3 un 4 76, d) 2021. gada līmenis viensētu
“Atkalni” un “Andricēni” ūdensieguves urbumos (apsekošanas dati)
atradnes “Purmales” ieguves laukumu robežas

2.7.2. attēls. Pašreizējais pazemes ūdeņu līmenis karjera “Jaunbemberi” nosusināšanas
apstākļos

75

U. Nulle. Pārskats par dolomīta atradnes “Ailes” ģeoloģisko izpēti. SIA “Zemes Puse”. Rīga, 2019.
Pazemes ūdeņu monitorings dolomītu atradnēm “Dārzciems-2” Apes novads, “Jaunbemberi” Iecavas novads
(2015/2016.g.) un “Iecava” Ozolnieku novads. SIA “DSG karjeri”. Rīga, 2016. un L. Oskirko. Pazemes ūdeņu
monitorings dolomītu atradnēm “Ape” Apes novads, “Saikava“ Madonas novads, “Iecava” Ozolnieku novads,
”Jaunbemberi” Iecavas novads 2018. gadā. SIA “DSG karjeri”. Rīga, 2019
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--- 1.5 ---

aprēķinātais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums stacionārās filtrācijas
apstākļos, m
faktiskais vidējais līmeņa pazeminājums karjera “Jaunbemberi” monitoringa
urbumos Nr. 2, 3 un 4 (sk. xx. attēlu)
atradnes “Purmales” ieguves laukumu robežas

Piezīmes:
•

pazemes ūdeņu līmeņu pazeminājums ir aprēķināts, atskaitot no 2.7.1. attēla dabiskā līmeņa atzīmēm
2.7.2. attēla pašreizēja līmeņa atzīmes;

•

atradnes “Jaunbemberi” ziemeļdaļā ir ap 300 m2 zumpfs ar ūdens līmeni 14 m vjl. (SIA “DSG Karjeri”
dati).

2.7.3. attēls. Pašreizējā depresijas piltuve sakarā ar karjera “Jaunbemberi” nosusināšanu

73

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Piezīmes:
•

ūdens atsūknēšana karjerā ir uzsākta 2018. gada 2. maijā;

•

viensētas “Roņi” aka ir sausa kopš 2018. gada 22. augusta, t.i., ūdens līmenis ir zemāks par 21,0 m
vjl.

2.7.4. attēls. Novērotās pazemes ūdeņu līmeņu izmaiņas ap karjeru „Jaunbemberi”
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2.7.1. tabula. Karjera “Jaunbemberi” monitoringa urbumi un novērotās akas 77,78
Y, m

X, m

Urbuma
Nr.

Viensēta

512566
513718
513936
514198
512386
513926

268854
269756
268861
270207
269279
269050

1
2
3
4
Aka
Aka

Mežstrauti
Uzkalniņi
Roņi
Jaunandricēni
Roņi
Mētras

Attālums no
karjera zumpfa,
km
1,0
0,5
0,7
1,1
1,0
0,6

Dziļums,
m

Ūdens horizonts

10,2
14,9
14,6
14,2
4,9
5,5

D3stp
D3stp
D3stp
D3stp
Q?
Q?

2.8. Dabas vērtību raksturojums
Darbības vietas un apkārtnes dabas novērtējums, ietverot vērtējumu par mežiem klātu teritoriju, nozīmīgām
dabas vērtībām, īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm, īpaši aizsargājamiem un Eiropas Savienības
nozīmes biotopiem un mikroliegumiem Darbības vietā un tās iespējamās ietekmes zonā (ārpus NATURA 2000
teritorijām).

Paredzētās darbības apvidu raksturo lauksaimniecības zemju platību un nelielu meža puduru
mozaīka, kurā izklaidus izvietojas viensētu apbūve. Uz rietumiem no paredzētās darbības vietas
plešas intensīvi izmantotu lauksaimniecības zemju platības ar atsevišķiem, nelieliem mežu puduriem.
Paredzētās darbības teritorija ir šīs lauksaimniecības zemju ainavas daļa. Mežu puduros sastopamas
pārsvarā jaunas mežaudzes un jaunaudzes uz sausām minerālaugsnēm. Tikai atsevišķas mežaudzes
sasniegušas pieaugušu vai pāraugušu mežaudžu vecumu, tomēr arī šīs mežaudzes ir saimnieciskās
darbības ietekmētas un neatbilst aizsargājamu mežu biotopu izdalīšanas kritērijiem. Uz
ziemeļrietumiem, aptuveni 3 km attālumā no paredzētās darbības vietas, atrodas apdzīvota vieta
Iecava. Lielāks mežu masīvs (Lambārtes masīvs) plešas austrumu un dienvidaustrumu virzienā no
paredzētās darbības vietas (skat. 2.8.3. attēlu). Šo meža masīvu no citiem plašākiem mežu masīviem
nodala Iecavas upe ar tai piegulošajām lauksaimniecības zemju platībām. Lambārtes mežu masīvā
ietilpst vairāku nelielu purvu platības. Vairāki purvi masīvā ir nosusināti un tiek izmantoti kūdras
ieguvei, tajā skaitā paredzētās darbības vietai tuvākais - Lamzenes purvs. Meža masīvā ir ierīkots un ir
uzturēts plašs un blīvs meliorācijas sistēmu tīkls, kura darbības rezultātā meža masīvā dominē
mežaudzes uz susinātām minerālaugsnēm un susinātām kūdras augsnēm. Atsevišķas šī mežu masīva
mežaudzes izdalītas kā ES nozīmes aizsargājami mežu biotopi.
Paredzētās darbības teritorijā ietilpst divi meža puduri: 15,21 ha platībā – 2. kvartāls izpētes
teritorijas dienvidu daļā un 9,65 ha platībā – 1. kvartāls izpētes teritorijas dienvidu daļā. Abos meža
kvartālos dominējošais meža tips ir vēris (meži uz vidēji auglīgām sausām minerālaugsnēm). Vienā no
četrpadsmit mežaudzēm, kas ietilpst paredzētās darbības teritorijā, valdošā koku suga ir osis, pārējās
mežaudzēs valdošās koku sugas ir pionierfāzes meža koku sugas – baltalksnis, apse un bērzs. Tikai 30
% mežaudžu ir vidēja vecuma vai pieaugušas mežaudzes, pārējie 70 % mežaudžu ir jaunas audzes, kas
izveidojušas pēc mežaudžu nesenas nociršanas pēdējos 20 gados. Paredzētās darbības vietu – zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem Nr. 4064 012 0010 un Nr. 4064 012 0009, 2019.gadā apsekoja
sugu un biotopu eksperte (skat. 3. pielikumu), tāpat daļa mežaudžu 2019. gadā apsekotas projekta
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai
Latvijā”79 (turpmāk - ”Dabas skaitīšana”) ietvaros. Atbilstoši ekspertes atzinumam Nr. 0/19,
paredzētās darbības vietā (izpētes teritorijā) netika konstatēti aizsargājamie biotopi vai retas un
77

Pazemes ūdeņu monitorings dolomītu atradnēm ‘’Dārzciems-2’’ Apes novads,’’Jaunbemberi’’ Iecavas novads
(2015./2016.gads) un ‘’Iecava’’ Ozolnieku novads, SIA ‘’DGS karjeri, 2016.
78
L.Oskirko Pazemes ūdeņu monitorings dolomītu atradnēm ‘’Ape’’ Apes novads, ‘’Saikava’’ Modonas novads,
‘’Iecava’’ Ozolnieku novads, ‘’Jaunbemberi’’ Iecavas novads 2018.gadā. SIA ‘’DGS karjeri’’, 2019.
79
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001
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aizsargājamas augu sugas. Tāpat aizsargājamu vai retu sugu atradnes nav konstatētas paredzētās
darbības vietas tuvumā.
Paredzētās darbības vietai tuvākais ES nozīmes aizsargājamais meža biotops Staignāju meži (biotopa
kods 9080*) 3. variants (biotopa degradācijas fāze), 2019. gadā konstatēts (projekta “Dabas
skaitīšana” veikto apsekojumu ietvaros) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 40640120089.
Biotopa poligons nr. 19RD 190_16 atrodas aptuveni 400 m attālumā no paredzētās darbības vietas
robežas Lambārtes meža masīva rietumu malā (skat. 2.8.2. un 2.8.3. attēlu). Biotops konstatēts
pāraugušā melnalkšņu audzē (1. kvartāla 13. nogabals) susinātā meža tipā – platlapju ārenī.
Konstatētais biotops atbilst labas kvalitātes dabiskā meža biotopa vērtējumam (skat. 2.8.1. attēlu).
Šis biotopa veids tiek izdalīts bioloģiski vecās mežaudzēs nosusinātās pārmitrās minerālaugsnēs vai
kūdras augsnēs, mežaudzē bieži dominē melnalksnis, osis, piemistrojumā var būt bērzs, egle. Šādās
mežaudzēs saglabājušās biotopam raksturīgās struktūras un ekoloģiskie procesi, zemsedzē
saglabājušās biotopam raksturīgās sugas. Būtisku negatīvu ietekmi uz biotopu parasti ir atstājusi
apkārtējās teritorijas nosusināšana.

2.8.1. attēls. Biotopa stāvoklis poligonā nr. 19RD 190_16 (19.05.2021.)
Tālāk no paredzētās darbības vietas Lambārtes meža masīvā izklaidus konstatēti vēl vairāki ES
nozīmes aizsargājami mežu biotopi, gan biotopa veida Veci vai dabiski boreāli meži (biotopa kods
9010*) 1. varianta - tipiski boreālās klases sausieņu vai mainīga mitruma meži un 3. varianta -
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biotops mežaudzēs nosusinātās augsnēs, gan arī vairāki biotopa veida Staignāju meži (biotopa kods
9080*) 3. varianta - biotopa degradācijas fāze biotopu poligoni.
Ziemeļaustrumu virzienā, aptuveni 2,5 km attālumā no paredzētās darbības vietas, atrodas Iecavas
upe, kas atzīta par ES nozīmes aizsargājamu saldūdeņu biotopu Upju straujteces un dabiski upju
posmi (biotopa kods 3260), tās krastos konstatēti ar upes ekosistēmu telpiski saistīti ES nozīmes mežu
biotopi Veci jaukti platlapju meži (biotopa kods 9020*) un Ozolu meži (ozolu, liepu un skābaržu meži)
(biotopa kods 9160), kā arī ekoloģiski saistīts zālāju biotopa Paļieņu zālāji (biotopa kods 6450)
poligons nr. 15KD83_66.
Pēc DDPS OZOLS pieejamās informācijas, paredzētās darbības vietas tuvumā, 1,7 km attālumā
austrumu virzienā, Lambārtes meža masīvā, 2016.gadā fiksēta īpaši aizsargājama suga - Eirāzijas ūdrs
Lutra lutra80. Ņemot vērā, ka atradne fiksēta ceļa malā, ar lielu iespēju pieļaujams, ka suga novērota
ceļmalas grāvī, attiecīgi novērojums bijis nejaušs sugai relatīvi piemērotā dzīvotnē. Netālu no fiksētās
atradnes vietas – 700 m attālumā, atrodas Iecavas upe, kas varētu būt sugas pamatdzīvotne.
Tāpat DDPS OZOLS atrodama informācija mazā ērgļa Clanga pomarina ligzdošanas vietu 2,5 km
attālumā uz dienvidiem no paredzētās darbības vietas.

80

2000. gada 14. novembra MK noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"
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2.8.2.attēls. ES nozīmes aizsargājamie biotopi, sugu dzīvotnes un dižkoki
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Paredzētās darbības vietai tuvākais mikroliegums atrodas 4 km attālumā dienvidaustrumu virzienā.
Mikroliegums izveidots 2005. gadā melnā stārķa Ciconia nigra ligzošanas vietā. Mikroliegumu ieskauj
saimnieciski izmantotu, susinātu mežu masīvs – Lambārtes meža masīvs.
Paredzētās darbības teritorijai tuvākās Natura 2000 teritorijas atrodas 17 - 18 km vai lielākā attālumā.
Tuvākās Natura 2000 teritorijas ir dabas parks “Bauska” (Natura 2000 vietas kods LV0304100) un
mikroliegums “Ozoldārzs” (Natura 2000 vietas kods LV0830100). Vēl lielākā attālumā - 19 līdz 20 km,
no paredzētās darbības teritorijas atrodas trīs dabas liegumi – Kalēju tīrelis (Natura 2000 vietas kods
LV0503000), Lāču purvs (Natura 2000 vietas kods LV0505200) un Zaļezera purvs (Natura 2000 vietas
kods LV0502800) (skat. 2.8.3. attēlu).
Paredzētās darbības vietai tuvākās ĪADT, kas nav Natura 2000 teritorijas, atrodas aptuveni 4 km
attālumā ziemeļrietumu virzienā. Dabas piemineklis “Iecavas alejas” un vairāki desmiti valsts nozīmes
aizsargājamu koku – dižkoku, atrodas Iecavā un tās tuvumā. Divi valsts nozīmes aizsargājami koki –
parastais ozols Quercus robur un parastā priede Pinus sylvestris, atrodas aptuveni 2,2 km attālumā
ziemeļaustrumu virzienā no paredzētās darbības vietas, Lambārtes meža masīva ziemeļu daļā. Vēl
viens valsts nozīmes aizsargājams koks parastā liepa Tilia cordata – īpatnējs koks (Šmita liepa, koks ar
12 stumbriem), atrodas 2,4 km attālumā no paredzētās darbības vietas dienvidaustrumu virzienā
Lambārtes masīvā, meža stigas malā starp 422. un 426. meža kvartālu.
Atbilstoši ornitologa atzinumam (skat. 4. pielikumu), paredzētās darbības vietā vai tās tuvumā netika
konstatētas īpaši aizsargājamo vai reto putnu sugas. Tāpat atzinumā secināts, ka paredzētās darbības
teritorija un tai piegulošās teritorijas, kas ir intensīvi izmantotas lauksaimniecībai (apvidū dominē
aramzemes, kukurūzas sējumi), kā arī tās ilgstoši ietekmē citas nozīmīgas antropogēnās slodzes
(samērā blīva teritorijas apdzīvotība, blīvs ceļu tīkls, intensīva mežizstrāde, meliorācija), maz
piemērotas nozīmīgu savvaļas putnu sugu populāciju uzturēšanai.
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2.8.3. Īpaši aizsargājams dabas teritorijas paredzētās darbības tuvumā
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2.9. Ainaviskais un kultūrvēsturiskais novērtējums
Darbības vietas un Paredzētās darbības ietekmes zonas ainaviskais un kultūrvēsturiskais nozīmīgums, informācija par
kultūras un dabas mantojuma pieminekļiem, ja tādi ir iespējamās ietekmes zonā.

Pēc 2019. gadā sagatavotā Zemgales reģionālais ainavas un zaļās infrastruktūras plāna 2020. – 2027.
gadam81 ietvaros sagatavotā ainavu reģionu un apvidu iedalījuma, derīgo izrakteņu atradne
“Purmales 2020” atrodas Zemgales līdzenuma ainavas Iecavas-Codes agro-ainavu apvidū, kuru
pamatā veido plašas, meliorētas lauksaimnieciskās platības, bet relatīvi blīvs apdzīvojums
galvenokārt koncentrējas ciemos un pilsētu tuvumā. Ainavas daudzveidība ir pamats gan bioloģiskai,
gan vizuālajai daudzveidībai teritorijā. Paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē ainavas
daudzveidības kvalitāte ir novērtēta kā zema jeb monotona. Pēc ainavu tipa derīgo izrakteņu
atradnes “Purmales” teritorija ietilpst teritorijā, kurai raksturīgs agro-ainavu tips82.
Teritorijas un tās apkārtnes ainavā pamatstruktūru (ainavas matricu) veido lauksaimniecības zemes.
Nozīmīgākie teritorijas un apkārtnes ainavas struktūras elementi ir viensētas (tuvākās viensētas
norādītas IVN ziņojuma 2.1. nodaļā), derīgo izrakteņu atradne “Jaunbemberi”, nelielās platībās meža
zemes, kā arī autoceļi (skat. 2.1.1. attēlu).
Paredzētās darbības teritorija ir labi pārskatāma no pašvaldības autoceļa A10, kas uzskatāms par
nozīmīgu vietu teritorijas vizuālajai uztverei. Paredzētās darbības vietā un tās tuvākajā apkārtnē ir
sastopamas atklātas ainavas gan ar tuviem, gan vidēji tāliem skatu vērsumiem, kuros dominē
tipiskas lauksaimniecības zemes. Derīgo izrakteņu ieguves process, vietas platība, pastāvīga
transportēšana, plānotās Rail Baltica dzelzceļa līnijas un E67 autoceļa izbūvei paredzētais koridors,
kā arī iespējamā ar to saistītā tehniskās infrastruktūras teritorija ikdienā šai apkārtnei radīs
industriālas ainavas noskaņu.
Paredzētās darbības vietas apkārtnē nav veidojušies ar rekreāciju, tūrismu vai kultūru un mākslu
saistāmi objekti un teritorijas.
Paredzētās darbības teritorijā tiešā tuvumā neatrodas neviens aizsargājamais kultūras piemineklis
vai tā aizsargjosla. Tuvākais aizsargājamais kultūrvēstures piemineklis ir Strēļu senkapi, kas atrodas
aptuveni 2,4 km uz ziemeļiem no paredzētās darbības teritorijas. Strēļu senkapi ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 337)83.

2.10. Esošās gaisa kvalitātes novērtējums
Esošās gaisa kvalitātes un trokšņa līmeņa novērtējums paredzētās darbības realizācijas vietā un ietekmes zonā,
fokusējoties uz esošo problēmsituāciju un vietu, ja tādas identificējamas, analīzi. Esošā satiksmes intensitāte
transportēšanas maršrutos, esošā gaisa kvalitāte un trokšņa līmenis Darbības vietā un Paredzētās darbības ietekmes zonā.

Lai novērtētu esošo (fona) gaisa kvalitāti paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē, 2020. gada
septembrī tika pieprasīta informācija par piesārņojuma fona koncentrācijām no Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (turpmāk – LVĢMC). LVĢMC ir sniedzis informāciju par slāpekļa
dioksīda, oglekļa oksīda, daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 koncentrācijām paredzētās darbības teritorijā
un tās apkārtnē (skat. 7. pielikumu). LVĢMC sniegtā informācija balstās uz aprēķinu rezultātiem, kur
piesārņojuma modelēšanai izmantota EnviMan datorprogramma, lietojot Gausa matemātisko
modeli.
81

Zemgales reģionālais ainavas un zaļās infrastruktūras plāns 2020. – 2027. Pieejams: https://latlit.eu/wpcontent/uploads/2018/06/Zemgales-reg-ain-un-ZI-plans_2020-2027_apstiprinats.pdf
82
Turpat
83
https://is.mantojums.lv/
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LVĢMC sniegtajos datos nav ietverta informācija par gaisa piesārņojumu no paredzētās darbības
tuvumā esošajiem derīgo izrakteņu ieguves procesiem, līdz ar to, lai izvērtētu esošo gaisa kvalitāti,
paredzētās darbības teritorijā un tās tuvumā, papildus LVĢMC sniegtajām fona koncentrācijām, tika
veikti gaisa piesārņojošo vielu emisijas aprēķini no derīgo izrakteņu ieguves procesiem dolomīta
atradnē “Jaunbemberi” un kūdras ieguves atradnē “Lamzenes purvs”. LVĢMC sniegtajos datos tika
iekļautas piesārņojuma koncentrācijas no transporta dzinēju darbības valsts nozīmes autoceļiem un
diviem pašvaldības nozīmes autoceļiem (no „Jaunbemberiem“ virzienā uz valsts autoceļu A7 un no
“Jaunbemberiem” virzienā uz Iecavu), līdz ar to, veikta gaisa piesārņojošo vielu emisijas aprēķini
veikti arī ceļiem, par kuriem nav ietverta informācija LVĢMC sniegtajos datos.
Papildus tika veikts vērtējums prognozētajam gaisa piesārņojumam no plānotajiem transporta
infrastruktūras objektiem, kas iekļauj:
• pasažieru ātrvilcienu, pasažieru reģionālo vilcienu un kravas vilcienu kustību pa elektrificēto
dzelzceļa līniju Rail Baltica;
• satiksmes intensitāti uz projektējamā valsts galvenā autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce), kuram VPVB 2009. gada 6. novembrī sagatavojis atzinumu Nr.
16 par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu.
Summārās emisijas no derīgo izrakteņu ieguves procesiem
Emisijas no kūdras ieguves procesiem
Kūdras atradnē ‘’Lamzenes purvs” kūdras ieguve notiek ar frēzkūdras ieguves paņēmienu. Pēc
kūdras izstrādātāju AS “AGARIS LATVIA” sniegtās informācijas, pie labvēlīgiem laikapstākļiem gadā ir
iespējams iegūt līdz 80 000 m3 kūdras, veicot 20 vākšanas ciklus sezonas laikā. Kūdras ieguve notiek
no maija līdz oktobra beigām, 5 dienas nedēļā, 8 stundas dienā (1056 stundas gadā).
Eiropas Vides aģentūras 2019. gadā sagatavotās emisiju uzskaites rokasgrāmatā un ASV Vides
aizsardzības aģentūras (Environmental Protection Agency (EPA)) metodiku krājumā (Compilation of
Air Pollutant Emission Factors) nav iekļauta metodika, kas apskata piesārņojošo vielu emisijas no
kūdras ieguves. Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisijas daudzumu no kūdras ieguves ‘’Lamzenes
purvā’’, tika izmantoti emisijas faktori, kas sniegti Somijas vides institūta (Finnish Environment
Institute) informatīvajā ziņojumā “Finlands’s Informative inventory report 2020; Air Pollitant
Emissions 1980-2018 under the UNECE CLRTAP and the EU NECD; Part 2 - Energy”84 sadaļā “1 B 1 c
Other fugitive emissions from solid fuels”.
Somijas vides institūta ziņojumā norādīts, ka kūdras izstrādes procesā rodas putekļu emisijas no
frēzkūdras ieguves. Emisijas aprēķinos pieņemts, ka frēzkūdras ieguve notiek, izmantojot
nelabvēlīgāko metodi jeb pneimatisko paņēmienu (pneumatic harvester). Emisijas faktori no
frēzkūdras ieguves apkopoti 2.10.1. tabulā.

84

https://www.ymparisto.fi/enUS/Maps_and_statistics/Air_pollutant_emissions/Finnish_air_pollutant_inventory_to_the_CLRTAP
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2.10.1. tabula. Daļiņu PM10 un PM2,5 emisijas faktori kūdras ieguves procesā atradnē
‘’Lamzenes purvs’’
Emisijas faktors, kg/m3
Kūdras izstrādes veids
Daļiņas PM10
Daļiņas PM2,5
Pneimatiskais frēzkūdras
0,14
0,0983
ieguves paņēmiens
Piesārņojošo vielu emisijas daudzumi aprēķināti, izmantojot šādu vienādojumu:
Et/a = A  EF,
kur:
Et/a – emisijas daudzums (t/a),
A – aktivitātes lielums (m3/a),
EF – emisijas faktors (kg/m3).
Daļiņu PM10 emisija = 80 000 m3/gadā × 0,14 kg/m3 × 10-3 = 11,200 t/gadā,
Daļiņu PM10 emisija =

× 106 = 2,957 g/s.

Daļiņu PM2,5 emisija = 80 000 m3/gadā × 0,0983 kg/m3 × 10-3 = 7,864 t/gadā,
Daļiņu PM2,5 emisija =

× 106 = 2,076 g/s.

Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s.
Lai noteiktu atradnes ‘’Lamzenes purvs’’ kūdras izstrādes teritorijas platību, ir ņemta vērā Somijas
vides institūta ziņojumā norādītā informācija, ka vienas vākšanas reizē no viena ha vidēji var iegūt
40 m3 frēzkūdras (‘’Lamzenes purvā’’ ir iespējami līdz 20 vākšanas cikliem, iegūstot vienā ciklā ~4
000 m3), no kā izriet, ka kūdras izstrādes platība var sastādīt vidēji 100 ha. Savukārt atbilstoši LĢIA
sagatavotajai ortofoto kartei dažādos aerofotografēšanas laikos, ‘’Lamzenes purva’’ kūdras izstrādes
lauku kopējā platība aizņem aptuveni 88 ha, līdz ar to modelēšanas nolūkos izmantota 88 ha liela
kūdras izstrādes teritorijā, pieņemot, ka izstrādes lauku augstums ir 0,5 m:
• Daļiņas PM10 – 6,72 × 10-6 g/m3/s,
• Daļiņas PM2,5 – 4,72 × 10-6 g/m3/s.
Emisijas no dolomīta ieguves procesiem
Paredzētās darbības tuvumā esošajā derīgo izrakteņu atradnē “Jaunbemberi” tiek iegūts dolomīts.
Tā kā IVN izstrādātājam nav pieejama detalizēta informācija par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem
atradnē “Jaunbemberi”, tad apjoms pielīdzināts lielākajam derīgo izrakteņu ieguves apjomam
pēdējos 5 gados, par kuru pieejami dati85 (skatīt ziņojuma 2.1. nodaļu) – 34 400 m3/gadā. Aprēķinos
pieņemts, ka derīgo izrakteņu atradne “Jaunbemberi” savu darbību veic darba dienās normālā darba
laikā (stundu sadalījumu skatīt 2.10.2. tabulā).
Aprēķinos pieņemts, ka derīgo izrakteņu atradnē “Jaunbemberi” dolomīta iegūšanā tiek veiktas
sekojošas darbības – urbšana, spridzināšana, drupināšana, šķirošana-sijāšana, pārkraušana un
uzglabāšana. Emisijas daudzuma noteikšanas metodiku skatīt Ziņojuma 1.12.2. nodaļā. Emisiju
85

Pēc LVĢMC uzturētā Derīgo izrakteņu atradņu reģistra datiem
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daudzums no esošās derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” apkopots 2.10. 2. tabulā. Aprēķinos
tika pieņemts, ka visa dolomīta iegūšana notiek, izmantojot spridzināšanas metodi. Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas laukums pieņemts, balstoties uz informāciju par aprēķinos izmantoto ieguves
apjomu gadā, vidējo derīgā izrakteņa slāņa biezumu atradnē un kopējo atradnē esošo derīgā
izrakteņu krājumu apjomu (aprēķināts ieguves vidējais dziļums gadā un tā laukums).
2.10.2. tabula. Emisijas no dolomīta ieguves procesiem derīgo izrakteņu atradnē “Jaunbemberi”
Emisijas daudzums
Darba laiks,
Darbība
h/a
PM10, t/a
PM10, g/s
PM2,5, t/a
PM2,5, g/s
Urbšana
27
0,004
0,041
0,0005
0,005
Spridzināšana1
10 reizes/gadā
0,262
436,667
0,015
25,000
Pārkraušana2
880
0,027
0,009
0,004
0,001
Uzglabāšana3
8760
0,025
0,0008
0,004
0,00013
Drupināšana
880
0,107
0,034
0,016
0,005
Šķirošana
880
0,382
0,121
0,057
0,018
Piezīmes:
1
- Derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” aprēķinos izmantotais spridzināšanas laukums ir 37 400
m2.
2
- Aprēķinos pieņemts, ka visa materiāla pārkraušanas derīgo izrakteņu atradnē notiek 3 reizes
3
- Aprēķinos pieņemts, ka derīgo izrakteņu atradnes teritorijā patstāvīgi tiek uzglabāti 1/6 no visa
iegūtā dolomīta apjoma
* Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot, ka
atradnes “Jaunbemberi” laukums ir 37 400 m2, ieguves teritoriju augstums ir pieņemts 0,5 m.
Emisijas no derīgo izrakteņu ieguvē un apstrādes procesā izmantotās tehnikas
Piesārņojošo vielu emisiju daudzuma noteikšanas metodika no derīgo izrakteņu ieguvē izmantotās
tehnikas atradnēs “Lamzenes purvs” un “Jaunbemberi” norādīta Ziņojuma 1.12.2. nodaļā.
Atradnēs “Lamzenes purvs” un “Jaunbemberi” derīgo izrakteņu ieguvē izmantotā tehnika, tās darba
laiks un noslodzes koeficients norādīts 2.10.3. tabulā.
2.10.3. tabula. Izmantotā tehnika un tās parametri
Tehnikas vienība1
Kāpurķēžu traktors DT-75
Riteņu traktors New Holand T6030
Ekskavators CAT 312
Ekskavators Komatsu PC450LCHD-7k
Frontālais iekrāvējs Liebeherr L580
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F
Buldozers Komatsu D65-PX15
Drupinātājs Nordberg LT1213S
Sijātājs Nordberg ST356
Urbšanas iekārta Atlas Copco D7C-11
Piezīmes:

Vienību
skaits
“Lamzenes purvs”
58,8
3
115
2
70
1
“Jaunbemberi”
243
1
200
1
234
1
155
1
310
1
110
1
149
1

Jauda, kW

84

Noslodzes
koeficients

Darba laiks

0,5
0,5
0,45

1056
1056
2040

0,45
0,45
0,45
0,5
0,5
0,5
0,4

880
880
880
880
880
880
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- Tehnikas vienības, par kurām nav pieejama pilna informācija, aprēķinos tika pielīdzināta
plānotajai darbībai vai izmantota informācija par citām līdzīgām darbībām.
Kopējās emisijas no derīgo izrakteņu ieguvē izmantotās tehnikas ir norādītas 2.10. 4. tabulā.
2.10.4. tabula. Emisijas daudzums no derīgo izrakteņu ieguves procesā izmantotās tehnikas
Derīgo izrakteņu
Kopējais emisijas
Kopējais emisijas
Piesārņojošā viela
atradne
daudzums, t/gadā
daudzums, g/s
“Lamzenes purvs” Daļiņas PM10
0,129
0,028
Daļiņas PM2,5
0,129
0,028
Oglekļa oksīds
0,583
0,133
Slāpekļa oksīdi (NOx)
2,248
0,527
Gaistošie organiskie
0,148
0,033
savienojumi2
“Jaunbemberi”
Daļiņas PM10
0,153
0,053
Daļiņas PM2,5
0,153
0,053
Oglekļa oksīds
0,864
0,299
Slāpekļa oksīdi (NOx)
4,093
1,417
Gaistošie organiskie
0,168
0,057
savienojumi2
Piezīmes:
1
- Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanai emisijas daudzums ir pārrēķināts uz g/m3/s, pieņemot,
ka atradnes “Lamzenes purvs” laukums ir 880 000 m2, “Jaunbemberi” – 37 400 m2, ieguves teritoriju
augstums ir pieņemts 0,5 m.
2
- Nav iekļauts piesārņojošo vielu izkliedes modelī.
Transporta plūsmas radīto piesārņojošo vielu novērtējums
Transporta plūsmas emisijas tika vērtētas gan to transporta dzinēju darbības uz ceļiem (ceļi, kas nav
iekļauti LVĢMC sniegtajos datos, valsts autoceļa E67/A7 Via Baltica posms A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce)), gan papildus aprēķinātas daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas, ko rada autotransporta
kustība pa ceļu ar grants segumu. Emisijas daudzuma noteikšanas metodika aprakstīta Ziņojuma
1.12.2. nodaļā.
Atbilstoši 2009. gada IVN ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecību 2. pielikumam, 2030. gadā tiek prognozēts, ka satiksmes
intensitāte E67 posmā A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš sasniegs 18 403
automašīnu diennaktī.
Transporta emisijas no transporta plūsmas pa grants ceļiem paredzētās darbība apkārtnē
aprēķinātas 8 ceļa posmiem, kā arī derīgā materiāla transportēšanas maršrutam no derīgo izrakteņu
atradnes “Jaunbemberiem” līdz autoceļam E67. Informāciju par satiksmes intensitāti paredzētās
darbības apkārtnē skatīt Ziņojuma 2.2. nodaļā, satiksmes intensitātes uzskaitījuma krustojumu
izvietojumu skatīt 2.2.5. attēlā. Kopējās emisijas apkopotas 2.10.5. tabulā.
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2.10.5. tabula. Transporta radītās emisijas no transporta plūsmas pa grants ceļiem
Auto
Kopējais
intensiCeļa
Piesārņojošā
emisijas
Ceļa posms
tāte,
garums,
viela
daudzums,
mašīnas/
km
t/gadā
dnn
No krustojuma Nr. 43 līdz
Daļiņas PM10
7,506
74
3,723
krustojumam pie „Tāmas“
Daļiņas PM2,5
0,746
No krustojuma Nr. 23 līdz
Daļiņas PM10
3,43
50
2,518
„Mazklētnieki“
Daļiņas PM2,5
0,341
No krustojuma Nr. 43 līdz
Daļiņas PM10
10,87
krustojumam ar V1040 caur
84
4,75
Daļiņas PM2,5
1,08
Audrupi
No krustojuma Nr.43 līdz
Daļiņas PM10
0,972
114
0,313
krustojumam Nr. 33
Daļiņas PM2,5
0,097
3
No krustojuma Nr. 3 līdz
Daļiņas PM10
0,691
54
0,47
„Jaunbemberiem“
Daļiņas PM2,5
0,069
No „Jaunbemberiem“ līdz
Daļiņas PM10
2,751
84
1,202
kurstojumam Nr. 23
Daļiņas PM2,5
0,273
3
No krustojuma Nr. 3 līdz
Daļiņas PM10
7,007
krustojumam pie
114
2,256
Daļiņas PM2,5
0,697
„Vecsmiltaiņi“

Emisijas
daudzums
uz vienu
km1,
g/km/s
0,096
0,0095
0,065
0,0064
0,109
0,0108
0,148
0,0147
0,07
0,007
0,109
0,0108
0,148
0,0147

Piezīmes:
1
- Piesārņojošo vielu izkliedes modelī pieņemts, ka transporta esošā kustība notiek katru dienu, 16 stundas
diennaktī, savukārt materiāla transportēšana no atradnes “Jaunbemberi” – 12 stundas diennaktī, darba
dienās.
2
- LVĢMC sniegtajos datos ir iekļautas emisijas no transporta dzinēju darbības, līdz ar to piesārņojošo vielu
modelī no „Jaunbemberiem“ līdz krustojumam Nr. 2 un no krustojuma Nr. 3 līdz krustojumam pie viensētas
„Vecsmiltaiņi“ iekļautas tikai daļiņu PM10 un PM2,5 emisijas, kas rodas no transporta kustības pa grants ceļiem.
3
- Krustojumus, kuros 2020. gadā veikta autosatiksmes intensitātes uzskaite, skatīt Ziņojuma 2.2.5. attēlā.

Dzelzceļa kustības radīto piesārņojošo vielu novērtējums
Atbilstoši publiski pieejamai informācijai86, Rail Baltica ir dzelzceļa infrastruktūras projekts ar
elektrificētu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līniju pasažieru un kravas vilcienu
kombinētai satiksmei.
IVN ziņojumā “Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail
Baltica 2” būvniecība” (atzinums par IVN izdots 03.05.2016.)87 iekļautajā ietekmes uz gaisa kvalitāti
vērtējumā noradīts, ka no dzelzceļa transporta kustības var rasties emisijas no bremžu, riteņu
nodiluma un atkārtotas daļiņu suspendēšanās. Atbilstoši minētajam IVN ziņojumam, daļiņu PM10 un
daļiņu PM2.5 gada vidējās koncentrācijas 20 metru attālumā no dzelzceļa trases ass līnijas var
sasniegt 0,10 μg/m3, 50 metru attālumā – 0,05 μg/m3.
Emisijas no plānotās pasažieru ātrvilcienu, pasažieru reģionālo vilcienu un kravas vilcienu kustības
pa dzelzceļa līniju Rail Baltica tiek vērtētas kā nenozīmīgas, līdz ar to netiek tālāk iekļautas
piesārņojošo vielu izkliedes modelī.

86
87

https://www.railbaltica.org/lv/par-projektu/
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=2426
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Gaisa kvalitātes raksturojums
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanā izmantotā metodika aprakstīta Ziņojuma 3.4. nodaļā.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelī iekļauto derīgo izrakteņu atradņu izvietojumu skatīt Ziņojuma
2.1. nodaļā, ceļu izvietojumu – Ziņojuma 2.2. nodaļā.
Esošās situācijas un prognozētā fona (perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas gadījumā)
rezultāti ir atspoguļoti 8.pielikuma 1.-8.attēlā. Informācija par piesārņojošo vielu koncentrāciju
robežvērtībām atbilstoši 2009. gada 3. novembra MK noteikumiem Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa
kvalitāti” sniegta Ziņojuma 3.4. nodaļas 3.4.1. tabulā.

2.11. Esošā trokšņa līmeņa novērtējums
Esošā trokšņa līmeņa novērtējums
Lai novērtētu esošo trokšņa līmeni paredzētās darbības teritorijas apkārtnē, tika sagatavots
aprēķinu modelis, izmantojot ziņojuma 5. nodaļā norādīto programmatūru un aprēķinu metodes.
Trokšņa izkliedes kartes pievienotas ziņojuma 10.pielikumā, bet aprēķinu modeļa ievades dati
(visiem aprēķinu variantiem) pievienoti ziņojuma 11. pielikumā.
Ņemot vērā, ka paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve un transportēšana tiek
plānota laika periodā no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00, trokšņa novērtējumā tika aprēķināts trokšņa
līmenis trokšņa rādītājam Ldiena.
Iegūtā materiāla transportēšanu paredzēts veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes
autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28, aptuveni 4 km garā posmā līdz pieslēgumam pie valsts
galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) (skat.2.2.5.attēlu.). Informācija par
satiksmes intensitāti uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) iegūta no VSIA
„Latvijas Valsts ceļi” sagatavotā satiksmes intensitātes pārskata par 2020. gadu88 un apkopota
ziņojuma 2.2. nodaļā. Trokšņa aprēķinu veikšanai tika pieņemts, ka visi transportlīdzekļi pārvietojas
ar atļauto braukšanas ātrumu.
Paredzētās darbības tuvumā atrodas divas aktīvas derīgo izrakteņu ieguves atradnes - 1,2 km
attālumā uz ziemeļrietumiem dolomīta ieguves atradne “Jaunbemberi” (saimnieciskās darbības
veicējs SIA “DGS Karjeri”) un 1,3 km attālumā uz dienvidaustrumiem kūdras ieguves atradne
“Lamzenes purvs” (saimnieciskās darbības veicējs SIA “Agaris”) ( skat. 2.1.1. attēlu).
Vērtējot fona trokšņa līmeni no atradnes ‘’Jaunbemberi’’, tika izmantota informācija, kas iegūta no
derīgo izrakteņu ieguves projekta. Darbības apjoms tika pielīdzināts lielākajam derīgo izrakteņu
ieguves apjomam pēdējos 5 gados, par kuru pieejami dati LVĢMC datu bāzē.89 (skat. 2.1.2. tabulu
IVN ziņojuma 2.1. nodaļā). Saražotās produkcijas transportēšanas intensitāte aprēķināta, balstoties
uz informāciju, kas sniegta SIA “IE.LA inženieri” sagatavotajā satiksmes intensitātes uzskaitījuma
pārskatā. Tika pieņemts, ka derīgo izrakteņu ieguve tiek veikta darba dienās, 8 stundas dienā, laika
posmā no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00, 5 mēnešus gadā. Savukārt, derīgā materiāla transportēšana
tiek veikta darba dienās, laika periodā no plkst. 7:00 līdz 19:00, visu gadu.
Trokšņa novērtējumā tika pieņemts, ka derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Jaunbemberi” viena gada
griezumā tiek veikta konkrētā novērtējuma zonā, kuras platība aprēķināta un attēlota, balstoties uz
88

https://lvceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate
https://www.meteo.lv/lapas/geologija/derigo-izraktenu-atradnu-registrs/derigo-izraktenu-krajumubilance/derigo-izraktenu-krajumu-bilance?id=1472&nid=659
89
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informāciju par ieguves apjomu, vidējo derīgā izrakteņa slāņa biezumu atradnē un aktuālajiem
aerofotografēšanas datiem.
Lai iegūtu informāciju par derīgo izrakteņu ieguves procesiem derīgo izrakteņu atradnē “Lamzenes
purvs”, IVN izstrādātāji vērsās pie saimnieciskās darbības veicējiem un 2021. gada janvārī tika
saņemta vēstule no SIA “Agaris”, kurā sniegta informācija par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem,
iesaistītajām tehnikas vienībām, to darbības laiku un derīgā materiāla transportēšanas intensitāti.
Trokšņa novērtējumā, balstoties uz Somijas vides institūta ziņojumu90 un LĢIA sagatavotajām
ortofotokartēm dažādos aerofotogrāfēšanas laikos, tika pieņemts, ka derīgo izrakteņu ieguve gada
griezumā ar vienādu intensitāti tiek veikta visā atradnes teritorijā. Derīgā materiāla transportēšana
tiek veikta virzienā uz valsts reģionālo autoceļu P92 Iecava-Stelpe.
Kravas autotransporta ietekmes laiks derīgo izrakteņu atradņu “Jaunbemberi” un “Lamzenes purvs”
teritorijā aprēķināts, ņemot vērā maksimālo ceļa garumu (turp un atpakaļ), ko kravas transports var
veikt konkrētajā novērtējuma zonā. Kravas automašīnu radīto trokšņa emisiju raksturošanai
izmantota informācija no IMAGINE projekta ietvaros izstrādātās datu bāzes SourceDB, kurā apkopti
rūpniecisko objektu trokšņa avotu emisijas līmeņi91. Saskaņā ar datu bāzē sniegto informāciju,
kravas automašīnu, kas pārvietojas ar ātrumu līdz 20 km/h radītā skaņas jauda ir 103,8 dB(A).
Lai novērtētu derīgo izrakteņu ieguves, apstrādes un transportēšanas radīto trokšņa līmeni,
novērtējuma zonā tika aprēķināts tehnikas vienību summārais trokšņa emisijas līmenis, piemērojot
avotiem darbības laika un darba laukuma platības korekcijas (aprēķina metodiku skat.1.13.nodaļā).
Trokšņa modeļa ievades datos norādīta informācija tikai par kopējo trokšņa līmeni katrā no
novērtējuma zonām.
Informācija par derīgo izrakteņu atradnēs izmantotajām tehnikas vienībām un to noslodzi ir
apkopota 2.11.1. tabulā. Novērtējuma zonu atrašanās vieta blakus atradnēs un saražotās
produkcijas transportēšanas ceļi attēloti 2.11.1. attēlā.
Informācija par ieguves un apstrādes tehnikas radīto skaņas jaudu iegūta no ražotāju sniegtās
tehniskās informācijas. Gadījumos, kad informācija par tehnikas radīto skaņas jaudu nebija
pieejama, izmantoti dati par līdzvērtīgas tehnikas radītajām trokšņa emisijām. Dati par
spridzināšanas un urbšanas iekārtas radīto trokšņa emisiju iegūta mērījumu ceļā, dolomīta izstrādes
laikā, cita projekta ietvaros. Trokšņa līmeņa mērījumus veica akreditētas laboratorijas (reģistrācijas
Nr. LATAK-T-399-05-2009) personāls.
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https://www.ymparisto.fi/ne
US/Maps_and_statistics/Air_pollutant_emissions/Finnish_air_pollutant_inventory_to_the_CLRTAP
91
http://www.softnoise.com/pdf/IMA07TR-050418-DGMR02.pdf
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2.11.1. tabula. Trokšņa avotu darbības laiks un radītā skaņas jauda
Trokšņa avots

Teritorijas
platība, m2

Darba laiks,
h/gadā
Diena
(07:00-19:00)

Vienas vienības
radītā skaņas
jauda LWA, dB

Jaunbemberi
Ekskavators Komatsu PC450LCHD-7k vai
analogs
Frontālais iekrāvējs Liebeherr L580
vai analogs
Frontālais iekrāvējs Volvo L180F vai analogs
Buldozers Komatsu D65-PX15 vai analogs
Drupinātājs Nordberg LT1213S vai analogs
Sijātājs Nordberg ST356 vai analogs
SPRIDZINĀŠANA (10 reizes gadā)
Urbšanas iekārta Atlas Copco D7C-11 vai
analogs
Kravas auto
Summārais trokšņa emisijas līmenis ar
laukuma platības korekciju
Lamzenes purvs
Kāpurķēžu traktors DT-75 vai analogs
Riteņu traktors New Holand T6030 vai
analogs
Ekskavators CAT 312 vai analogs
Kravas auto
Summārais trokšņa emisijas līmenis ar
laukuma platības korekciju

37 396

880 072

880

105,0

880

106,0

880
880
880
880
0,03
27

108,0
108,0
122,0
116,0
151,9*
120,7

79

103,8
70,9

1056
1056

110,8
110,0

2040
160

105,0
103,8
48,9

*Aprēķinu vajadzībām pieņems, ka 1 spridzināšanas reizes ietekmes ilgums ir 11 s.

Fona trokšņa līmeņa novērtējums pēc perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves
Perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas rezultātā, tiks ietekmēts esošais trokšņa līmenis,
tādēļ ziņojumā vērtēta perspektīvo objektu ietekme uz trokšņa līmeni paredzētās darbības un
transportēšanas maršruta tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās.
Lai novērtētu prognozēto fona trokšņa līmeni, tika veikta publiski pieejamo informācijas avotu
analīze. Informācija par plānoto dzelzceļa līnijas Rail Baltica noslodzi pie Iecavas apkopota no 2018.
gada Rail Baltica vilcienu kustības plāna noslēguma ziņojuma (Rail Baltica:Preparation of the
Operational Plan of the Railway, Final Study Report)92. Atbilstoši ziņojumam, laika posmā no 2030.
līdz 2050. gadam tiek plānoti trīs veidu vilcieni ar dažādu kustības ātrumu - pasažieru ātrvilcieni,
pasažieru reģionālie vilcieni un kravas vilcieni. Prognozētā fona trokšņa novērtējumā pieņemts, ka
vilcieni diennakts griezumā kursē ar vienlīdz lielu intensitāti. Informācija par plānoto noslodzi
apkopota 2.11.2. tabulā. Veicot prognozētā fona trokšņa novērtējumu, tika pieņemts, ka pie
dzīvojamās apbūves teritorijām, kuras atrodas vistuvāk plānotajai dzelzceļa līnijai - “Mazkļavenieki”
un “Jaunsmuģi”, ir uzstādītas prettrokšņa sienas, kuru izbūve tika paredzēta 2015. gadā izstrādātājā

92

https://www.railbaltica.org/lv/par-projektu/dokumentu-kratuve/
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IVN ziņojumā93. Dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras nepieciešams aizsargāt pret troksni attēlotas
2015. gadā izstrādātā IVN ziņojuma 2. sējuma 11.-16.pielikumā94. Atbilstoši pieejamai informācijai
dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecību Latvijas teritorijā paredzēts pabeigt 2026. gadā.
2.11.2. tabula. Dzelzceļa līnijas Rail Baltica plānotā noslodze pie Iecavas

Vilciena veids

Vilcienu
skaits dienā

Maksimālais
vagonu skaits
1 vilcienam

Vidējais vagonu
skaits diennakts
perioda stundā

Kustības
ātrums
km/h

Pasažieru ātrvilcieni
Pasažieru reģionālie vilcieni
Kravas vilcieni

8
8
30

6
6
45

2
2
56,25

249
200
120

Atbilstoši 2009. gada IVN ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) būvniecību 2. pielikumam, 2030. gadā tiek prognozēts, ka satiksmes intensitātes E67/A7 Via
Baltica posmā A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš sasniegs 18 403 automašīnu
diennaktī, savukārt uz autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) 8007 automašīnu
diennaktī. Procentuālais vieglo un kravas automašīnu sadalījums veikts atbilstoši VSIA „Latvijas
Valsts ceļi” sagatavotajam satiksmes intensitātes pārskatam par 2020. gadu uz valsts galvenā
autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), kur kravas automašīnu skaits sastāda 36 %
no kopējā automašīnu skaita. Informācija par plānoto satiksmes intensitāti uz autoceļa E67 posma
A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš un A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle)
apkopota IVN ziņojuma 2.2.nodaļā.
Atbilstoši 2009. gada IVN ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) būvniecību 2. pielikumam, dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas paredzētās darbības
tuvumā, sagaidāmi trokšņa robežlieluma pārsniegumi. Līdz ar to, lai novērstu trokšņa robežlielumu
pārsniegumu, nepieciešams īstenot troksni samazinošus pasākumus. VPVB izdotajā 2009. gada 6.
novembra atzinumā Nr.16 “Par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce)
būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu”95 tiek norādīts, ka, lai mazinātu
trokšņa izplatību tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās, nepieciešams uzstādīt prettrokšņa
sienas, saglabāt vai veidot meža joslas, kas slāpē trokšņa izplatību, taču konkrēti prettrokšņa
pasākumi konkrētās vietās tiks risināti tehniskās projektēšanas stadijā. Atbilstoši 2009. gada IVN
ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecību
2.pielikumam un veiktajiem indikatīvajiem aprēķiniem, dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras
atrodas vistuvāk plānotajam autoceļam - “Pumpuri”, “Dambenieki” un “Egles” ir sagaidāms, ka
trokšņa līmenis pārsniegs 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 16 (07.01.2014.)) noteikto vides trokšņa
robežlieluma dienas periodam, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā 55 dB(A). Līdz ar to
fona trokšņa novērtējumā, ņemot vērā perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatāciju, veikti
papildus indikatīvi aprēķini, kuri iekļauj piecus metrus augstas prettrokšņa sienas, kuras izvietotas
autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) tuvumā, lai samazinātu trokšņa
līmeni pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Pumpuri”, “Dambenieki” un “Egles”.
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https://makonis.edzl.lv/d/da5579a9e4/?p=/&mode=list
https://makonis.edzl.lv/d/da5579a9e4/?p=/2.sejums&mode=list
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http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Par valsts autoceļu attīstību no 2020.
gada līdz 2040. gadam”, autoceļa E67 būvniecības projekts, kurā paredzēts pārbūvēt autoceļu A7
Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), iekļaujot Bauskas un Iecavas apvedceļu izbūvi, norādīts
valsts galveno autoceļu pārbūves posma trešais attīstības virziens, kuru paredzēts realizēt laika
posmā no 2020. gada līdz 2030. gadam96.

96

https://www.sam.gov.lv/lv/informativais-zinojums-par-valsts-autocelu-attistibu-no-2020-lidz-2040-gadam
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2.11.1.attēls. Tuvumā esošo derīgo izrakteņu atradņu radītā fona trokšņa novērtēšanai pieņemto novērtējumu zonu izvietojums un
saražotās produkcijas transportēšanas ceļi, perspektīvo infrastruktūras objektu izvietojums
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Esošā fona trokšņa novērtējums
Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem, augstākais trokšņa līmenis tiek sasniegts autoceļu tuvumā un
derīgo izrakteņu atradņu darbības teritorijā.
MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) ir noteikts, ka vides trokšņa robežlielums dienas periodam,
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā ir 55 dB(A). Atbilstoši aprēķinu rezultātiem, augstākais
trokšņa līmenis dienas periodā tiek sasniegts pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Palejas” un
“Jaunpalejas” - 76 dB(A), “Cimmermaņu Rūķi” - 64 dB(A), “Ģedulnieki” - 59 dB(A) un “Lapskalni” - 57
dB(A). Minētās dzīvojamās apbūves teritorijas, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam97,
pilnībā vai daļēji ietilpst autoceļu A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), V1040 Roņi-TāmasRenceles-A7 un pašvaldības autoceļa B28 aizsargjoslā. Šādās teritorijās, atbilstoši MK noteikumu Nr.
16 (07.01.2014.) 2. pielikumam, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par
mērķlielumiem.
Derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” teritorijā trokšņa līmenis dienas periodā sasniedz 74
dB(A). Pateicoties tam, ka atradnes ziemeļu, austrumu un dienvidu daļā ir izvietoti četrus metrus
augsti segkārtas vaļņi, tiek samazināta derīgo izrakteņu ieguves radītā trokšņa izplatība ārpus
ieguves laukuma. Tuvākajā dzīvojamās apbūves teritorijā “Plostnieki”, kas atrodas 100 m attālumā
uz rietumiem no darbības teritorijas, trokšņa līmenis sasniedz 54 dB(A). Savukārt, derīgo izrakteņu
atradnes “Lamzenes purvs” darbības teritorijā trokšņa līmenis sasniedz 56 dB(A). Tuvākās
dzīvojamās apbūves teritorijas “Jaunsmuģi”, “Mazkļavenieki” un “Zoskalni” no derīgo izrakteņu
atradnes “Lamzenes purvs” atrodas vairāk kā viena kilometra attālumā un trokšņa līmenis šajās
dzīvojamās apbūves teritorijās sasniedz 33 dB(A) līdz 30 dB(A).
Prognozētā fona trokšņa novērtējums (ņemot vērā perspektīvo infrastruktūras objektu
ekspluatāciju)
Saskaņā ar modelēšanas rezultātiem, perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves gadījumā,
paredzētās darbības teritorijā pieaugs trokšņa līmenis. Saistībā ar autoceļa E67/A7 Via Baltica
posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) darbību, dzīvojamās apbūves teritorijā “Pumpuri”,
“Dambenieki” un “Egles”, tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides
trokšņa robežlielums dienas periodam, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā - 55 dB(A).
Līdz ar to autoceļa darbība ir īstenojama, realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus, kas tiek
norādīts arī VPVB izdotajā 2009. gada 6. novembra atzinumā Nr.16 “Par valsts galvenā autoceļa E67
posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu”98.
Atbilstoši indikatīviem aprēķinu rezultātiem pēc prettrokšņa sienu uzstādīšanas autoceļa E67 posma
A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) tuvumā, pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Pumpuri”,
“Dambenieki” un “Egles”, tiks samazināts autoceļa radītais trokšņa līmenis un dzīvojamās apbūves
teritorijās “Dambenieki” un “Egles” netiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais
vides trokšņa robežlielums dienas periodam, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā 55
dB(A). Savukārt, dzīvojamās apbūves teritorijā “Pumpuri”, arī pēc prettrokšņa sienas uzstādīšanas,
tiks pārsniegta noteiktā trokšņa robežvērtība dienas periodam, individuālo dzīvojamo māju apbūves
teritorijā. Taču jāņem vērā, ka atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam, dzīvojamās apbūves
teritorija “Pumpuri” daļēji atrodas nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijā (TIN72),
kas noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības īstenošanai.
97

https://www.iecava.lv/files/teritorijasplanojums/2017/02_Aizsargjoslas_un_apgrutinajumi_10000.pdf
http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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Dzīvojamās apbūves teritorijās “Palejas” un “Jaunpalejas”, sagaidāms trokšņa līmeņa samazinājums
par aptuveni 2 dB(A), kas saistāms ar satiksmes intensitātes samazinājumu, uz autoceļa A7 RīgaBauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) saistībā ar autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce)
izbūvi.
Ņemot vērā, ka dzīvojamās apbūves teritorijās “Ģedulnieki”, “Plostnieki”, “Lapskalni”, “Dumpji”,
“Lielie Rūķi”, “Mazrūķi”, “Cimmermaņu Rūķi”, “Straumēnrūķi”, “Kalna Rūķi” un “Gobas” atrodas
vairāk nekā 1,5 km attālumā no perspektīvajiem infrastruktūras objektiem, atbilstoši aprēķinu
rezultātiem, perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves gadījumā, dienas periodā nav sagaidāmas
trokšņa līmeņa izmaiņas salīdzinājumā ar esošo fona trokšņa līmeni.
Lai novērtētu prognozēto fona trokšņa līmeni, izmantoti publiski pieejamie dati un iegūtie rezultāti
ir informatīvi un var atšķirties no trokšņa līmeņa novērtējuma, kas veikts vai tiks veikts konkrētā
projekta ietvaros.
Esošā fona un prognozētā fona trokšņa līmeņa (situācijā, kad tiek veikta perspektīvo infrastruktūras
objektu ekspluatācija) vērtības trokšņa rādītājam Ldiena attēlotas 10.pielikuma 1. - 3. attēlā, bet
informācija par augstāko trokšņa līmeni paredzētās darbības teritorijas tuvumā esošajās dzīvojamās
apbūves teritorijās apkopota 2.11.3.tabulā.
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2.11.3. tabula. Augstākais aprēķinātais esošā un prognozētā fona trokšņa līmenis paredzētās
darbības vietas un transportēšanas maršruta tuvumā novietotajās dzīvojamās apbūves teritorijās
Esošais
Prognozētais fona
Prognozētais fona
Trokšņa
fona
trokšņa līmenis bez
trokšņa līmenis ar
Dzīvojamās
Teritorijas robežlielums, trokšņa prettrokšņa sienām prettrokšņa sienām pie
apbūves
lietošanas
dB (A)
līmenis,
pie autoceļa E67,
autoceļa E67,
teritorija
funkcija
dB (A)
dB (A)
dB (A)
Ldiena
Zeltaiņi
Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi**
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi*
Nav
nosaukuma
Roņi
Individuālo
Ģedulnieki*
dzīvojamo
Plostnieki
māju
apbūves
Lapskalni*
teritorija
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu
Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi
Gobas
Palejas*
Jaunpalejas*
Ciņi
Dambenieki
Egles
Zoskalni

55

Ldiena

Ldiena

Ldiena

46
40
38
35
34
33
33
30
37
51
50

52
51
52
59
62
69
52
53
47
52
50

49
47
46
50
52
58
52
53
45
52
50

43

48

46

45
59
54
57
46
51
53

47
59
54
57
46
51
53

46
59
54
57
46
51
53

64

64

64

51
52
52
76
76
38
38
36
30

51
52
52
74
74
49
58
62
43

51
52
52
74
74
45
51
55
43

Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras atrodas 500 m rādiusā no paredzētās darbības teritorijas, tabulā iekrāsotas
ar zilu krāsu, savukārt dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai
pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
** Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” iekļauti trokšņa izvērtējumā.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētās darbības teritorijai un plānotajam
transportēšanas maršrutam apkopota 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa
robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir 55 dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam,
teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumiem.
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2.12. Citu vides problēmu un riska objektu raksturojums
Informācija par tuvākajām derīgo izrakteņu ieguves vietām, rūpnieciska rakstura darbībām vai piesārņotām vietām, kas
rada līdzīgas ietekmes; novērtējums, vai un kā ietekmes varētu summēties.

Paredzētās darbības teritoriju pa vidu šķērso pašvaldības autoceļš A10, kurš paredzētās darbības
teritoriju sadala divās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 012 0010 (ziemeļu iecirknis)
un 4064 0120 009 (dienvidu iecirknis) (skat.2.2.5. attēlu). Saražotās produkcijas izvešanu paredzēts
veikt pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28
līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle). Paredzētajā
transportēšanas maršrutā līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
(Grenctāle) ir iespējams bīstamo ķīmisko vielu transports ar kravas automašīnām, tomēr kravas
automašīnu satiksmes intensitāte šajā posmā salīdzinoši neliela un saistīta galvenokārt ar derīgās
izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” un lauksaimniecības uzņēmuma SIA "Iecavnieks & Co" darbību.
Statistikas dati par bīstamo kravu pārvadājumiem paredzētajā transportēšanas maršrutā nav
pieejami, tāpat atzīmējams, ka paredzētās darbības apkārtnē neatrodas paaugstinātas bīstamības
objekti, ar kuriem varētu būt saistīta bīstamo ķīmisko vielu aprite nozīmīgā apjomā.
Paredzētās darbības tuvumā atrodas divas derīgo izrakteņu ieguves atradnes - 1,2 km attālumā uz
ziemeļrietumiem dolomīta ieguves atradne “Jaunbemberi” (saimnieciskās darbības veicējs SIA “DGS
Karjeri”, reģ. numurs 40003747654) un 1,3 km attālumā uz dienvidaustrumiem kūdras ieguves
atradne “Lamzenes purvs” (saimnieciskās darbības veicējs SIA “Agaris”, reģ.numurs 40003009548).
Informācija par derīgo izrakteņu atradnēm ir apkopota IVN ziņojuma 2.1. nodaļā
Aptuveni 1,5 km attālumā virzienā uz ziemeļrietumiem atrodas autoserviss SIA “Iecavnieks auto”
(reģ. numurs 43603043473), lauksaimniecības uzņēmums SIA "Iecavnieks & Co" (reģ. numurs
43603048095) un krāsu ražošanas uzņēmums SIA “Linum Colour” (reģ. nr. 43603043308).
Saskaņā ar LVĢMC Potenciāli piesārņoto un piesārņoto vietu reģistra datiem99 1,5 km attālumā
virzienā uz ziemeļaustrumiem no nekustamā īpašuma “Purmales” kadastra robežas atrodas viena
piesārņota vieta – SIA “Zemnieks” DUS (piesārņoto vietu reģistrācijas numurs 40648/1974).
Piesārņojuma veids – naftas produkti un to ražošanas blakus produkti.
Paredzētās darbības teritoriju šķērso Iecavas novada teritorijas plānojumā noteiktās Nacionālas
nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas TIN71 – teritorija noteikta dzelzceļa līnijas Rail Baltica
būvniecības īstenošanai un TIN72 – teritorija noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) projekta būvniecības īstenošanai.
Atbilstoši informācijai, kas sniegta 2018. gada Rail Baltica vilcienu kustības plāna noslēguma
ziņojumā (Rail Baltica:Preparation of the Operational Plan of the Railway, Final Study Report)100
plānotā dzelzceļa līnija būs elektrificēta un pa to pārvietosies trīs veidu vilcieni - pasažieru ātrvilcieni,
pasažieru reģionālie vilcieni un kravas vilcieni. Tiek prognozēts, ka dienas laikā 2026. gadā vilcienu
kustības intensitāte pie Iecavas sasniegs:
• 8 pasažieru ātrvilcieni (maksimālais vagonu skaits – 6, kustības ātrums 249 km/h);
• 8 pasažieru reģionālie vilcieni (maksimālais vagonu skaits – 6, kustības ātrums 200 km/h);
• 30 kravas vilcieni (maksimālais vagonu skaits – 45, kustības ātrums 120 km/h).
Rail Baltica vilcienu kustības plāna noslēguma ziņojumā norādīts, ka Rail Baltica tiešā veidā
neapkalpos nevienu ķīmisko vielu ražošanas vietu, līdz ar to iespējas izmantot Rail Baltica bīstamo
99

http://parissrv.lvgmc.lv/
https://www.railbaltica.org/lv/par-projektu/dokumentu-kratuve/
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vielu transportēšanai būs ierobežotas un saistītas galvenokārt ar beramkravu pārvadāšanu lielos
apjomos (piem., mēslošanas līdzekļi un ar tiem saistītās vielas). Bīstamo vielu pārvadāšana,
galvenokārt, tiks veikta konteineru un cisternu tipa vagonos, atbilstoši prasībām, kas piemērojamas
bīstamo kravu pārvadāšanai.
VPVB izdotajā 2009. gada 6. novembra atzinumā Nr.16 “Par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu”101 tiek
norādīts, ka jaunais autoceļš kalpos kā ātrsatiksmes autoceļš, perspektīvā – automaģistrāle. 2009.
gada IVN ziņojuma par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecību
2.pielikumam, 2030. gadā tiek prognozēts, ka satiksmes intensitāte E67 posmā A4 (Saulkalne) –
Bauska (Ārce), Iecavas apvedceļš sasniegs 18 403 automašīnu diennaktī. Balstoties uz informāciju,
kas sniegta VSIA „Latvijas Valsts ceļi” sagatavotajā satiksmes intensitātes pārskatā par 2020. gadu uz
valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle), kur kravas automašīnu skaits
sastāda 36 % no kopējā automašīnu skaita, prognozējams, ka līdzvērtīgs procentuālais rādītājs tiks
sasniegts arī uz autoceļa E67 posmā A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce). Statistikas dati par bīstamo
kravu pārvadājumiem uz valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) nav
pieejami. Ņemot vērā iepriekš minēto, paredzams, ka paredzētās darbības teritorijas apkārtnē
būtiski pieaugs bīstamo ķīmisko vielu transports, kas saistīts gan ar kravas automašīnām, gan
dzelzceļa transportu.
Paredzētās darbības teritorijā derīgo izrakteņu ieguvi paredzēts veikt ar kombinēto ieguves metodi,
kura ietver gan spridzināšanu, gan ieguvi ar hidraulisko āmuru. Lai nodrošinātu vibrāciju
robežlieluma ievērošanu, ziņojuma ietvaros aprēķināts maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums un
drošais attālums. Detalizēta informācija par paredzētās darbības radītajām vibrācijām un to
ietekmes novērtējumu apkopota ziņojuma 3.6.nodaļā.
Derīgo izrakteņu ieguve netiks veikta 9. ieguves blokā un teritorijā, kura noteikta dzelzceļa līnijas
Rail Baltica būvniecības īstenošanai jeb 8. ieguves blokā (skat. 1.7.1. attēlu). Savukārt, ja tiks
saņemts saskaņojums no VSIA “Latvijas valsts ceļi” par atļauju veikt derīgo izrakteņu teritorijā, kura
noteikta autoceļa E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) projekta būvniecības
īstenošanai jeb 8. ieguves blokā, uzsākot darbību paredzētās darbības teritorijā, derīgo izrakteņu
ieguve tiks uzsākta ar šo ieguves bloku un pabeigta pirms būvniecības darbu uzsākšanas.
Paredzētās darbības tuvumā esošie rūpnieciskie objekti, piesārņotās vietas un perspektīvie
industriālie objekti attēloti 2.12.1.attēlā.

101

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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2.12.1. attēls. Paredzētās darbības tuvumā esošie rūpnieciskās darbības objekti, piesārņotas vietas
un perspektīvie infrastruktūras objekti
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3. Paredzētas darbības iespējamā ietekme uz vidi un tās novērtējums
3.1. Ar teritorijas sagatavošanu derīgo izrakteņu ieguvei saistīto iespējamo neērtību un
darbības ierobežojumu raksturojums
Vērtējot ietekmes, ko rada Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 8.1. punktā uzskaitītie darbi, ņemamas vērā arī ar teritorijas
sagatavošanu saistītās ietekmes, tostarp ietekmes, ko rada apauguma noņemšana, nosusināšanas sistēmas izveide un (ja
nepieciešams) augsnes un neizmantojamās grunts virskārtas novietošana, kā arī ietekmes, ko rada papildus nepieciešamo
infrastruktūras objektu (piemēram, ceļu) būvniecība vai meliorācijas sistēmu pārkārtošana ārpus Darbības vietas, ja tāda
nepieciešama. Novērtējumā ņem vērā arī iespējamās neērtības vai traucējumus vietējiem iedzīvotājiem un ietekmes uz citām
personām piederošiem īpašumiem.

Teritorijas sagatavošanas darbi pirms derīgo izrakteņu ieguves ir aprakstīti 1.4. nodaļā.
Lai sagatavotu paredzētās darbības teritoriju derīgo izrakteņu ieguvei, tiks veikta teritorijas atmežošana 24
ha platībā. Tāpat tiks veikta arī apauguma novākšana, t.i., celmu un sakņu izrakšana, kā arī derīgās
slāņkopas atsegšanas darbi, kuros, tiks selektīvi noņemts segkārtas materiāls. Noņemto segkārtas
materiālu plānots izvietot vaļņos gar ieguves laukuma ziemeļrietumu, ziemeļaustrumu, rietumu un
austrumu robežām, tādējādi samazinot derīgo izrakteņu ieguves radītā trokšņa izplatību ārpus ieguves
laukuma. Segkārtas materiālu pēc derīgo izrakteņu ieguves paredzēts izmantot rekultivācijas darbos.
Paredzētās darbības teritorijā paredzēts veikt koplietošanas ūdensnoteku pārbūvi (skat. 3.2. nodaļu)
Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas paredzētās darbības dienvidu iecirknī ir paredzēts veikt 20 kV
gaisvadu elektrolīnijas pārcelšanu, kas var radīt īslaicīgu elektroenerģijas pārtraukumu tuvākajās
dzīvojamās apbūves teritorijās.
Derīgo izrakteņu ieguves procesa nodrošināšanai jaunu ēku vai pagaidu ēku būvniecība nav nepieciešama.
Nav prognozējama negatīva ietekme un būtiskas neērtības iedzīvotājiem no teritorijas sagatavošanas
darbiem.

3.2. Hidroloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņu iespējamās ietekmes novērtējums
Sagatavojot Paredzētās darbības izraisītu hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīmu izmaiņu prognozi, ņemt vērā pazemes ūdens
atsūknēšanas un novadīšanas darbus. Novērtējumā ņemt vērā teritorijas hidroģeoloģisko apstākļu īpatnības, derīgo izrakteņu
ieguves ilgumu un plānoto intensitāti, kā arī savstarpējās un summārās ietekmes ar derīgo izrakteņu ieguvi citās teritorijās vai
īpašiem nosacījumiem Perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves un ekspluatācijas kontekstā. Novērtēt arī hidroģeoloģisko
apstākļu izmaiņu iespējamo ietekmi uz pazemes ūdeņiem, pieņemošajām ūdenstecēm, pazemes ūdens avotiem, dzeramā ūdens
resursiem (arī viensētu akām) un to kvalitāti. Veikt iespējamo ietekmes novērtējumu uz karjera ūdeņus pieņemošo ūdensteci un
Darbības vietas un tai piegulošās teritorijās esošo meliorāciju sistēmu, nepieciešamā rīcība problēmsituāciju gadījumā, tajā skaitā:
•
Novērtēt Paredzētās darbības iespējamo ietekmes zonu (depresijas piltuvi) atkarībā no ūdens līmeņa pazeminājuma
karjerā, veicot aprēķinus un modelēšanu, un iezīmēt to situācijas plānā.
•
Novērtēt hidroloģisko apstākļu izmaiņu iespējamo ietekmi uz pazemes ūdens avotiem, dzeramā ūdens resursiem (arī
viensētu akas) un to kvalitāti karjera izstrādes gaitā un pēc tā rekultivācijas, ietverot modelēšanas aprēķinos iegūto
informāciju par iespējamo ūdens līmeņu pazemināšanos visos ietekmētajos ūdens horizontos saistībā ar iespējamo
depresijas piltuves veidošanos Paredzētās darbības vietai piegulošajā teritorijā un apkārtnē; informāciju atspoguļot arī
kartogrāfiskajā materiālā.
•
Novērtēt iespējamās karjera ūdeņus pieņemošās ūdensteces (Ģedules upe) hidroloģiskā režīma izmaiņas, arī ūdens
līmeņa svārstības ' un ūdens bilances izmaiņas; karjera ūdeņus pieņemošo ūdensteces vidējo un maksimālo caurplūdumu,
kā arī ūdens līmeņu režīmu izmaiņu. Veikt ietekmes novērtējumu uz karjera ūdeņus pieņemošās ūdensteces iespējamām
izmaiņām ūdens kvalitātē, ihtiofaunā un ūdens ekosistēmā kopumā. Paredzētās darbības kontekstā, nosakot un
novērtējot Paredzētās darbības ietekmes zonu un ietekmes būtiskumu.
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3.2.1. Hidroloģisko apstākļu izmaiņas, ietekme uz ūdens kvalitāti un ihtiofaunu
Ietekme uz meliorācijas sistēmu un apkārtnes hidroloģiskajiem apastākļiem
VSIA “Melioprojekts” veiktajā esošās meliorācijas sistēmas apsekošanā tika konstatēts, ka esošā
meliorācijas sistēma ir nolietojusies, tomēr caurteku un grāvju tehniskais stāvoklis ir ar apmierinošu
funkcionalitāti. Lai meliorācijas sistēma spētu novadīt no plānotās dolomīta atradnes “Purmales 2020”
atsūknētos ūdeņus, nepasliktinot blakus īpašumu melioratīvo stāvokli, jāveic šādi pasākumi (skat. 3.2.1.
attēlu):
1.
caurteku Nr.2 un Nr.7 tīrīšana un gala atbalstsienu remonts;
2.
apauguma novākšana no gultnes un nogāzēm grāvim ŪSIK 38456:03 līdz vietai, kur ietek grāvis
ŪSIK 38456:05 (aptuveni 300 m posms);
3.
apauguma novākšana no gultnes un nogāzēm grāvim ŪSIK 38456:05 līdz vietai, kur pievienojas
no jauna izbūvētā grāvja ŪSIK 38456:06 ieplūde grāvī ŪSIK 38456:05 (aptuveni 1060m posms);
4.
jaunu grāvju ŪSIK 38456:05 (630m) un ŪSIK 38456:06 (200m) posmu ierīkošana pa perimetru
plānotajai dolomīta atradnei “Purmales 2020”, lai meliorācijas sistēma pēc grāvju posmu
likvidēšanas nepārstātu funkcionēt. Ierīkojot dolomīta izstrādes atradni, karjera teritorijā
plānots likvidēt šādus grāvjus vai to posmus: 1) ŪSIK 38456:03 augšgals, aptuveni 455 m, 2)
ŪSIK 38456:05 posms – 490 m, 3) ŪSIK 38456:06 posms – 430 m un 4) ŪSIK 38456:56 viss
grāvis– 450 m (paredzētās darbības ierosinātāja sniegta informācija). Abus jaunos grāvju
posmus novadot pa jaunām trasēm gar īpašuma “Purmales” robežām un izbūvējot jaunos
posmus, to nogāzes, gultnes platums un garenslīpums būs atbilstošs esošajiem grāvjiem, t.i. to
šķērsgriezuma laukums nebūs mazāks par esošā grāvja šķērsgriezumu. Pārrakto pastāvošo
drenāžas sistēmu zaru augšgaliem tiks veikta tamponēšana.
5.
bebru dambju likvidēšana pirms un pēc caurtekas Nr.8, lai likvidētu izveidojošos ūdens
uzstādinājumu grāvī ŪSIK 38456:06.
Lai meliorācijas sistēmas darbotos pilnvērtīgi, iepriekš minētie pasākumi tiks īstenoti pirms dolomīta
atradnes izstrādes uzsākšanas, jo esošo grāvju un caurteku tehniskais stāvoklis, neveicot uzturēšanas un
ekspluatācijas darbus, var tikai pasliktināties.
Papildus pasākums meliorācijas sistēmas uzturēšanai ir ieteicama esošās caurtekas Nr.8 (pie zemes
vienības kad.nr.40640120167) tehniskā stāvokļa un tās nepieciešamības novērtēšana, apsverot tās
demontāžas iespējas, iepriekš vienojoties ar blakus zemes īpašnieku vai apsaimniekotāju.
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3.2.1. attēls. Paredzētās izmaiņas meliorācijas sistēmā paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē
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Iespējamās hidroloģiskā režīma izmaiņas Ģedules upē
Lai novērtētu paredzētās darbības (dolomīta ieguve) ietekmi uz zemes īpašuma “Purmales” teritorijas un
tās apkārtnes hidroloģiskajiem apstākļiem, meliorācijas sistēmas (ūdensnotekām, caurtekām, drenu
sistēmām) un Ģedules upi, veikti hidroloģiskie un hidrauliskie aprēķini (skat. 14. pielikumu) uz valsts
nozīmes ūdensnotekas Ģedule pie piketiem 44/50 un 45/00, un uz koplietošanas novadgrāvja ŪSIK
35456:03 pie apsekotajām caurtekām Nr.2 un Nr.3, un novadgrāvja ŪSIK 35456:05 pie piketiem 00/15.
Lai novērtētu iespējamās hidroloģiskās izmaiņas valsts nozīmes ūdensnotekā Ģedule, tika izmantota
informācija par esošo atsūknēto ūdeņu novadīšanu no derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” un
plānoto atsūknēto ūdeņu novadīšanu no perspektīvās atradnes “Ailes” Ģedulē pie piketa 44/50.
Hidrauliskajiem aprēķiniem izmantoti divi caurplūdumi - pavasara palu (ar 10% pārsniegšanas varbūtību)
un vasaras pusgada vidējais caurplūdums:
• Pavasara palu (ar 10% pārsniegšanas varbūtību) izmantots, lai noteiktu vai papildus pievadāmā
ūdens daudzums no karjeriem nevar izraisīt pieguļošo teritoriju applūšanu.
• Drenu kolektoru iztekas savulaik ir projektētas, tā, lai tās būtu vismaz 20 cm augstāk par vasaras
pusgada vidējā caurplūduma ūdens līmeni ūdensnotekā. Jānosaka aprēķina caurplūduma ūdens
līmeņa izmaiņas uz drenu iztekam pēc atsūknētā ūdens ievadīšanas novadgrāvjos, tādēļ šis svarīgs
rādītājs, lai novērtētu ietekmi uz blakus esošajām meliorācijas sistēmām no paredzētās darbības.
Ģedules upei hidroloģiskas aprēķins veikts divās vietās – piketiem 44/50 un 45/00. Aprēķina pavasara palu
maksimālais caurplūdums aprēķina vietās ar pārsniegšanas varbūtību p=1% ir 7,4 m3/s un 7,3 m3/s, tas ir
caurplūdums, kurš var veidoties reizi simts gados. Attiecīgi no šiem izejas caurplūdumiem ar pārejas
koeficientiem iegūti caurplūdumi Q5%=5,5 m3/s un Q5%=5,4 m3/s (caurplūdumi reizi 20 gados), Q10%=4,7
m3/s un Q10%=4,6 m3/s (caurplūdumi reizi desmit gados). Aprēķinātie vasaras pusgada vidējie caurplūdumi,
kurus izmanto drenu kolektoru izteku atzīmju noteikšanai, Ģedules upei ir 0,1 m3/s un 0,098 m3/s.
Pavasara palu laikā Ģedules upes pik.44/50 caurplūdums pirms atsūknētā ūdens pievadīšanas Q10%=4,7
m3/s un aprēķinātais ūdens līmenis pie šī pavasara palu caurplūduma ar pārsniegšanas varbūtību p=10%
h=1,53m. Pēc atsūknētā ūdens daudzuma pievadīšanas Q10%=5,0 m3/s un ūdens līmenis h=1,57m. Ūdens
līmeņu starpība ir 5 cm. Tātad, ūdeņu novadīšanai no atradnes “Purmales 2020” uz šo rādītāju praktiski
ietekmes nav, ūdens tiks novadīts bez apkārtējo teritoriju appludināšanas.
Savukārt vasaras vidējais ūdens līmenis, brīdī, kad no dolomīta atradnēm tiks atsūknēts ūdens, Ģedules upē
būs par 25 cm augstāks nekā laikā, kad ūdens netiks atsūknēts. Šādas ūdens līmeņa izmaiņa Ģedules upē
neradīs apgrūtinājumus pastāvošajai meliorācijas sistēmai, tās funkcionēs kā līdz tam.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pie apsekotās caurtekas Nr.2 aprēķina pavasara palu maksimālais
caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību p=1% ir Q1%=2,2 m3/s un, izmantojot pārejas koeficientus no LBN
224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, iegūti Q10%=1,4 m3/s un Q5%=1,6 m3/s.
Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais caurplūdums novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pie apsekotās caurtekas
Nr.2 Qvv=0.021 m3/s.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 pirms apsekotās caurtekas Nr.3 aprēķina pavasara palu maksimālais
caurplūdums ar pārsniegšanas varbūtību p=1% Q1%=1,0 m3/s un, izmantojot pārejas koeficientus, iegūti
Q5%=0,7 m3/s un Q10%=0,6 m3/s. Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais caurplūdums novadgrāvim ŪSIK
38456:03 pie apsekotās caurtekas Nr.3 Qvv=0.008 m3/s.
Novadgrāvim ŪSIK 38456:05 pie piketa 00/15 aprēķina pavasara palu maksimālais caurplūdums ar
pārsniegšanas varbūtību p=1% Q1%=1,5 m3/s un, izmantojot pārejas koeficientus, iegūti Q5%=0,8 m3/s un
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Q10%=0,7 m3/s. Aprēķinātais vasaras pusgada vidējais caurplūdums novadgrāvim ŪSIK 38456:05 pie piketa
00/15 Qvv=0.011 m3/s.
Novadgrāvī ŪSIK 38456:03, pie caurtekas Nr.2, pavasara palu ūdens līmenis būs par 4 cm augstāks, bet
novadgrāvī ŪSIK 38456:05, pie pik. 00/15, par 8cm augstāks brīdī, kad notiks ūdens novadīšana no karjera.
Tātad, balstoties uz hidraulisko aprēķinu rezultātiem, var secināt, ka paredzētās darbības ietekme uz
pavasara palu ūdens līmeņiem abos grāvjos un Ģedules upē ir niecīga un nevar radīt teritorijas applūšanas
riskus. Arī vasaras vidējā ūdens līmeņa izmaiņas Ģedules upē neradīs negatīvu ietekmi uz teritorijas
meliorācijas sistēmu, tās darbība netiks apgrūtināta.
Abos novadgrāvjos svarīgas ir vasaras vidējā caurplūduma (Qvv) ūdens līmeņa izmaiņas, jo tās ietekmē grāvī
ienākošo kolektoru iztekas. Novadgrāvim ŪSIK 38456:03 ūdens līmenis paaugstināsies par 19 cm, bet arī
pie šāda ūdens līmeņa paaugstinājuma, drenu iztekas netiks appludinātas. Salīdzinoši lielāka ietekme ir uz
vasaras vidējo ūdens līmeni novadgrāvī 38456:05, kas var īslaicīgi, atsūknētā ūdens novadīšanas laikā,
appludināt drenu kolektoru iztekas novadgrāvī, jo vasaras vidējais ūdens līmenis var paaugstinās par 35 cm.
Taču īslaicīga drenu kolektoru izteku appludināšana nepasliktinās apkārtējo lauksaimniecības zemju
melioratīvo stāvokli. Jāņem vērā, ka aprēķinā izmantots maksimālais atsūknētā ūdens daudzums no
atradnes “Purmales 2020”. Tātad, faktiski atsūknētā ūdens daudzums var būt mazāks un drenu kolektoru
izteku appludināšana var arī nenotikt.
Ūdens bilance visām apsekotajām koplietošanas ūdenstecēm izmainās minimāli, jo pievadītais ūdens
daudzums ir neliels.
Derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” ierīkošana neradīs būtisku negatīvu ietekmi uz valsts nozīmes
ūdensnoteku Ģedule, koplietošanas novadgrāvjiem un blakus esošajām meliorācijas sistēmām.
Iespējamā ietekme uz virszemes ūdeņu kvalitāti
Kā jau minēts IVN ziņojuma 1.8. nodaļā derīgo izrakteņu atradnē “Purmales 2020” tik atsūknēti Stipinu
horizonta pazemes ūdeņi, kuri atbilst hidrogēnkarbonātu kalcija tipa saldūdeņiem ar sausni ap 0,5 g/l,
cietību ap 8 mekv/l, zemu hlorīdu un sulfātu koncentrāciju (līdz 100 mg/l), bez piesārņojuma pazīmēm
(slāpekļa savienojumi zem 1 mg/l, permanganāta indekss ap mg O2/l), dzelzs saturu līdz 4 mg/l. Tadējādi,
Stipinu ūdens horizonta ķīmiskais sastāvs maz atšķiras no virszemes ūdeņu sastāva, izņemot paaugstinātu
dzelzs, hidrogēnkarbonātu un kalcija koncentrāciju. Atsūknējamā ūdens kvalitāte atbildīs pazemes ūdeņu
kvalitātei, kas jau dabiskā ceļā nonāk Ģedulē, neatkarīgi no atradnes darbības. Tāpēc var prognozēt, ka
derīgo izrakteņu atradnē “Purmales 2020” atsūknēto ūdeņu novadīšana Ģedules upē būtiski neizmainīs tās
ūdens ķīmisko kvalitāti.
Tāpat var prognozēt, ka nav paredzamas būtiskas izmaiņas Ģedules upes vai citu dabisko ūdensteču
ekosistēmās kopumā. Jāņem vērā, ka Ģedules upes ekosistēma jau ir būtiski izmainīta to pārveidojot 1965.
gadā un atkārtoti veicot valsts nozīmes ūdens notekas rekonstrukciju 2003. gadā. Iespējamas lokāla
rakstura izmaiņas Ģedules upes veģetācijā tieši atsūknētā ūdens novadīšanas punktā, kas saistītas ar
novadītā ūdens plūsmas mehānisko ietekmi. Ņemot vērā, ka atsūknējamā ūdens kvalitāte atbildīs pazemes
ūdeņu kvalitātei, kas jau dabiskā ceļā nonāk Ģedulē, var paredzēt, ka upes ekosistēma saglabāsies
pašreizējā stāvoklī, kas atbilst pārveidotu mazo upju stāvoklim ar ierobežotām ekoloģiskajām funkcijām.
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Iespējamā ietekme uz ihtiofaunu
Potenciālā nelabvēlīgā ietekme uz ihtiofaunu un zivju resursiem ir saistāma galvenokārt ar karjera
atsūknēto ūdeņu novadīšanu Ģedules upē.
Atsūknētā ūdens novadīšana dabiskajās ūdenstecēs var izmainīt šo ūdensteču temperatūras režīmu un pH
līmeni. Būtiska temperatūras paaugstināšanās vai samazināšanās, tāpat kā būtiskas pH līmeņa izmaiņas, var
atstāt dažādu veidu nelabvēlīgu ietekmi uz ihtiofaunu un zivju resursiem. Ir iespējama gan zivju barošanās
un nārsta uzvedības izmaiņas, gan zivju barības organismu un zivju ikru un kāpuru bojāeja. Ekstrēmos
gadījumos iespējama arī pieaugušu zivju bojāeja.
Nereti no dolomīta atradnēm novadāmajā gruntsūdenī ir vērojama augsta suspendēto vielu koncentrācija.
Arī ūdens piesārņošana ar suspendētajām vielām var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz zivju barošanos, nārstu
un zivju barības organismu faunu, kā arī izraisīt zivju (īpaši jaunākajās attīstības stadijās) bojāeju. Papildus
nelabvēlīgās ietekmes riska faktors ir suspendēto daļiņu sedimentācija, kas, ilgstošas ietekmes gadījumā,
var būtiski pārveidot zivju dzīvotnes ietekmētajā ūdensteces daļā.
Atsūknētā gruntsūdens novadīšanas ietekme ir tieši atkarīga gan no novadāmā ūdens daudzuma, gan tā
raksturlielumiem. Plānotās dolomīta atradnes ekspluatācijas nosacījumi atbildīs 2002. gada 12. marta MK
noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" prasībām, tādējādi gruntsūdens
novadīšana neizmainīs upes posma, kas noteikts par prioritārajiem karpu ūdeņiem, dabiskā pH vērtību par
± 0,5 vienībām, nepalielinās suspendēto daļiņu koncentrāciju upē virs 25/mg/l u.c. Novadāmā ūdens
atbilstība šo noteikumu prasībām ļaus pilnībā izvairīties no atradnes ekspluatācijas nelabvēlīgās ietekmes
uz zivju resursiem.
Atbilstoši 2001. gada 8. maija MK noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem
nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 9. punktam, zivsaimnieciskajā ekspertīzē tiek
novērtēti vairāku veidu iespējamie zaudējumi zivju resursiem:
• zivju resursu tiešais zudums pieaugušu zivju, zivju mazuļu, zivju ikru un kāpuru bojāejas dēļ;
• zivju tiešās bojāejas izraisītā nārstojošo zivju skaita samazināšanās turpmākajos gados;
• zivju barības bāzes zudums, kas samazina attiecīgo ūdeņu zivju resursu biomasas pieaugumu;
• zivju dabīgo nārsta vietu zudums un zivju pirmsnārsta un nārsta migrācijas laikā tiem pielīdzināmus
traucējumi, kas samazina nārstojošo zivju skaitu un nārsta efektivitāti;
• zivju dzīvotņu un ziemošanas vietu zudums (ja ir zināmi precīzi dzīvotņu produktivitātes dati) vai
potenciālās zivsaimnieciskās produktivitātes zudums ūdenstilpē vai tās ietekmētajā daļā zivju
dzīvotņu degradēšanas dēļ (ja zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtējumu veic saskaņā
ar 2001. gada 8. maija MK noteikumu Nr. 188 pielikuma 5.2.apakšpunktu).
Zivju resursu tiešais zudums videi draudzīgas un normatīvajiem aktiem atbilstošas atradņu ekspluatācijas
gadījumā nav paredzams, bet zivju bojāejas risks ir saistīts galvenokārt ar ūdens piesārņojuma riskiem.
Zivju tiešās bojāejas izraisītā nārstojošo zivju skaita samazināšanās turpmākajos gados ir mazvarbūtīga, jo
tāda ir iespējama tikai būtiska ūdens piesārņojuma gadījumā.
Zivju barības bāzes zudums videi draudzīgas un normatīvajiem aktiem atbilstošas atradnes ekspluatācijas
gadījumā nav paredzams. Zivju barības organismu bojāejas risks ir saistīts galvenokārt ar būtisku ūdens
piesārņošanu.
Zivju dabīgo nārsta vietu zudums un zivju pirmsnārsta un nārsta migrācijas laikā tiem pielīdzināmus
traucējumi videi draudzīgas un normatīvajiem aktiem atbilstošas atradņu ekspluatācijas gadījumā nav
paredzams. Nārsta vietu zudumu var izraisīt regulāra ar suspendētajām vielām būtiski piesārņota ūdens
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novadīšana un suspendēto vielu sedimentācija. Liela daudzuma atšķirīgas temperatūras vai pH līmeņa, kā
arī ar suspendētajām vielām vai cita veida piesārņojuma piesārņota ūdens novadīšana var traucēt
ceļotājzivju migrāciju uz nārsta vietām.
Potenciālās zivsaimnieciskās produktivitātes zudums ūdenstilpē vai tās ietekmētajā daļā zivju dzīvotņu
degradēšanas dēļ videi draudzīgas un normatīvajiem aktiem atbilstošas atradņu ekspluatācijas gadījumā
nav prognozējams. Zivju dzīvotņu zudumu var izraisīt regulāra ar suspendētajām vielām būtiski piesārņota
ūdens novadīšana un suspendēto vielu sedimentācija.
Ņemto vērā dažādu iespējamo zivsaimniecisko zaudējumu veidu analīzi, var secināt, ka videi draudzīgas un
normatīvajiem aktiem atbilstošas derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” ekspluatācijas gadījumā vērā
ņemami zaudējumi zivju resursiem netiks nodarīti.
3.2.2.Hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņas
Dolomīta ieguve sāksies dienvidu iecirknī, kur tiks organizēts ražošanas laukums (ūdens atsūknēšanas
zumpfs, nostādīšanas baseini u.c.). Ražošanas laukums netiks pārcelts visa atradnes izstrādes laikā, t.i.
ziemeļu iecirkņa izstrādes laikā turpināsies ūdens atsūknēšana arī no dienvidu iecirkņa. Tāpat atradnes
“Purmales 2020” izstādes laikā var turpināties karjera “Jaunbemberi” nosusināšana102.
Ņemot vērā iepriekšminēto, ietekmes uz vidi novērtēšanai, ir aprēķināta depresijas piltuve un
atsūknējamais ūdens daudzums, šādiem scenārijiem:
• atradnes “Purmales 2020” dienvidu iecirkņa nosusināšana (sk. 3.2.2. attēlu);
• atradnes “Purmales 2020” dienvidu iecirkņa nosusināšana vienlaikus ar atradnes “Jaunbemberi”
nosusināšanu (sk. 3.2.3. attēlu);
• atradnes “Purmales2020” dienvidu un ziemeļu iecirkņa vienlaikus nosusināšana (sk. 3.2.4. attēlu);
• atradnes “Purmales 2020” dienvidu un ziemeļu iecirkņa, kā arī atradnes “Jaunbemberi” vienlaikus
nosusināšana (sk. 3.2.5. attēlu).

102

2021.gada 21.aprīļa atzinums Dolomīta atradnes ‘’Purmales’’ izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma
hidroģeoloģiskie aspekti.
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--- 6 ---

aprēķinātais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums stacionārās filtrācijas
apstākļos, m
atradnes “Purmales 2020” ieguves laukumu robežas

Piezīmes:
o

atradnes “Purmales 2020” dienvidu iecirkņa dienvidrietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 12
m vjl. (derīga slāņa apakšas atzīme);

o

aprēķinātais atsūknējamā ūdens daudzums ap 6,5 tūkst. m3/d. Ievietojot nederīgo materiālu
karjera nogāzēs un izveidojot šķērsli brīvai pazemes ūdeņu noplūdei karjerā, atsūknējamā ūdens
daudzums un depresijas piltuve varētu būt būtiski mazāka par norādīto. Tāpat depresijas piltuve
būs mazāka par norādīto, nosusinot karjeru epizodiski, nevis nepārtraukti.
3.2.2. attēls. Maksimāli iespējama depresijas piltuve dienvidu iecirkņa nosusināšanas laikā
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--- 6 ---

aprēķinātais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums stacionārās filtrācijas
apstākļos, m
atradnes “Purmales 2020” ieguves laukumu robežas

Piezīmes:
o

atradnes “Jaunbemberi” ziemeļdaļā ir 300 m2 zumpfs ar ūdens līmeni 14 m vjl. Atradnes “Purmales
2020” dienvidu iecirkņa dienvidrietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 12 m vjl. (derīga slāņa
apakšas atzīme);

o

aprēķinātais kopējais atsūknējamā ūdens daudzums ap 9,4 tūkst. m3/d. Ievietojot nederīgo
materiālu karjera nogāzēs un izveidojot šķērsli brīvai pazemes ūdeņu noplūdei karjerā,
atsūknējamā ūdens daudzums un depresijas piltuve varētu būt būtiski mazāka par norādīto. Tāpat
depresijas piltuve būs par norādīto, nosusinot karjeru epizodiski, nevis nepārtraukti.
3.2.3. attēls. Maksimāli iespējama depresijas piltuve vienlaikus dienvidu iecirkņa un atradnes
„Jaunbemberi” nosusināšanas laikā
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--- 6 ---

aprēķinātais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums stacionārās filtrācijas
apstākļos, m
atradnes “Purmales 2020” ieguves laukumu robežas

Piezīmes:
o

atradnes “Purmales 2020” dienvidu iecirkņa dienvidrietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 12
m vjl., ziemeļu iecirkņa rietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 11 m vjl. (derīga slāņa apakšas
atzīmes);

o

aprēķinātais atsūknējamā ūdens daudzums ap 9,9 tūkst. m3/d. Ievietojot nederīgo materiālu
karjera nogāzēs un izveidojot šķērsli brīvai pazemes ūdeņu noplūdei karjerā, atsūknējamā ūdens
daudzums un depresijas piltuve varētu būt būtiski mazāka par norādīto. Tāpat depresijas piltuve
būs mazāka par norādīto, nosusinot karjeru epizodiski, nevis nepārtraukti.
3.2.4. attēls. Maksimāli iespējama depresijas piltuve vienlaikus dienvidu un ziemeļu iecirkņu
nosusināšanas laikā
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aprēķinātais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums stacionārās filtrācijas
apstākļos, m
ūdens ņemšanas vieta (sk.3.2.1. tabulu)
atradnes “Purmales 2020” ieguves laukumu robežas

Piezīmes:
o

atradnes “Jaunbemberi” ziemeļdaļā ir 300 m2 zumpfs ar ūdens līmeni 14 m vjl. Atradnes “Purmales
2020” dienvidu iecirkņa dienvidrietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 12 m vjl., ziemeļu
iecirkņa rietumu daļā ir 1 ha zumpfs ar ūdens līmeni 11 m vjl. (derīga slāņa apakšas atzīmes);

o

aprēķinātais atsūknējamā ūdens daudzums ap 11,7 tūkst. m3/d. Ievietojot nederīgo materiālu
karjera nogāzēs un izveidojot šķērsli brīvai pazemes ūdeņu noplūdei karjerā, atsūknējamā ūdens
daudzums un depresijas piltuve varētu būt būtiski mazāka par norādīto. Tāpat depresijas piltuve
būs mazāka par norādīto, nosusinot karjeru epizodiski, nevis nepārtraukti.

3.2.5. attēls. Maksimāli iespējamā depresijas piltuve vienlaikus dienvidu iecirkņa, ziemeļu iecirkņa un
atradnes „Jaunbemberi” nosusināšanas laikā
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Pēc dolomīta ieguves pabeigšanas un karjera rekultivācijas dabiskais pazemes ūdeņu stāvoklis pilnīgi
neatjaunosies. Pazemes ūdeņu stāvokļa izmaiņas būs ievērojami mazākas (skat 3.2.7. attēlu) , nekā karjera
izstrādes laikā, bet paliekošas (pastāvīgas, neatgriezeniskas). Lielāka pagaidu ietekme sagaidāma dolomīta
ieguves laikā.
Dolomīta slānis atradnes “Purmales 2020” teritorijā ieguļ ar slīpumu rietumu – dienvidrietumu virzienā.
Tāpēc hidroģeoloģiskajā modelī ir ievadīti zumpfi ziemeļu iecirkņa rietumu daļā un dienvidu iecirkņa
dienvidrietumu daļā, kur ir zemākas derīga slāņa apakšas atzīmes, kā arī mazāks attālums no Ģedules upes.
Kopējie karjeros atsūknējamo un Ģedules upē novadāmo ūdeņu apjomi sasniegs 6,5 – 11,7 tūkst.
kubikmetrus diennaktī. Pazemes ūdeņu līmeņu pazeminājums, kas pārsniegs dabisko svārstību amplitūdu
2,5 m, varētu būt līdz 1,5 km attālumam no karjera (sk. 3.2.2. – 3.2.5. attēlu). Šajā teritorija var tikt
potenciāli apdraudētas visas seklās akas un piemājas dīķi. Tomēr, faktiska depresijas piltuve, visdrīzāk būs
mazāka par aprēķināto (sk. piezīmes 3.2.2. – 3.2.5. attēlam), attiecīgi ietekme uz ūdens ņemšanas vietām
un piemājas dīķiem arī būs mazāka par novērtēto.
Ap atradnes “Purmales 2020” karjeru veidosies lielāka depresijas piltuve, un nāksies atsūknēt lielāku ūdens
daudzumu, salīdzinot ar atradnes “Jaunbemberi” karjeru. To nosaka galvenokārt lielāks hidrostatiskais
spiediens virs derīga slāņa apakšas (augstāks pjezometriskais līmenis un dziļāks derīgais slānis). Turklāt
atradnes “Purmales 2020” platība ir lielāka, kas prasa lielākas platības zumpfa vai garāku ūdens savākšanas
kanālu ierīkošanu.
Karjeru nosusināšana ietekmēs tikai seklos ūdens horizontus – Stipinu svītas dolomītu un kvartāra
nogulumu gruntsūdeņu, bet neskars dziļo Gaujas horizontu, ko izmanto nozīmīgas ūdensgūtnes (tuvāka ir
Iecavas ciemata ūdensgūtne – pazemes ūdeņu atradne “Iecava”) un reģistrētie ūdensieguves dziļurbumi.
IVN izstrādes laikā tika apsekotas akas un urbumi 2 km rādiusā ap atradni ‘’Purmales 2020’’. Aku saraksts ir
iekļauts 3.2.1 tabulā. Karjeru ieguves ietekmes zonā ir seklie nereģistrētie ūdensieguves urbumi (nav
reģistrēti LVĢMC datu bāzē), spices un grodu akas kvartāra nogulumos un Stipinu svītas dolomītos. Sešas
no apsekotām ūdens ņemšanas vietām varētu būt ietekmētas un trīs vērā ņemami ietekmētas no karjeru
ūdens atsūknēšanas (sk. 3.2.6. attēlu un 3.2.1. tabulu). Faktiskais ietekmēto ūdens ņemšanas vietu skaits
varētu būt lielāks, jo nav iespējams atrast visas nereģistrētās ūdens ņemšanas vietas.
Pēc atradņu izstrādes karjerus appludinās, nolīdzinot malas un izlīdzinot atbērtnes, izveidojot ūdens
krātuves.
Paliekošas pazemes ūdeņu stāvokļa izmaiņas ap karjerdīķiem nosaka divi galvenie iemesli:
1. noraktos nogulumus aizvietos ūdens slānis, izlīdzinoties ūdens virsmai karjerdīķa teritorijā. Tas
izraisīs pazemes ūdeņu līmeņa krišanos un celšanos attiecīgi dabiskas plūsmas augštecē un lejtecē;
2. sakarā ar iztvaikošanu no karjerdīķa atklātas ūdens virsmas, samazināsies pazemes ūdeņu
infiltrācijas barošanās, izveidojoties depresijas piltuvei uz visam pusēm ap karjerdīki.
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--- 0.4 ---

aprēķinātais paliekošais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums, m
karjerdīķis izstrādātās atradnes vietā

Piezīmes:
•

pazemes ūdeņu līmeņu celšanās iecirkņi nav norādīti, jo tie ir ļoti mazi, salīdzinot ar krišanās
iecirkņiem;

•

paliekošais pazemes ūdeņu līmeņu pazeminājums būs mazāks par norādīto, jo karjerdīķi neaizņems
visu izstrādāto atradņu teritoriju. Karjeri daļēji tiks aizpildīti ar virskārtas un atsijas materiālu.
3.2.6. attēls. Paliekoša depresijas piltuve pēc visu karjeru rekultivācijas
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3.2.1. tabula. Karjeru ietekmes novērtējums uz apkārtējām ūdens ņemšanas vietām

X, m

Y, m

Nr.
(sk. 3.2.5. attēlu)

Viensēta

Veids

Ūdens
līmenis,
m no
z.v.

Dziļums.
m no z.v.

Ūdens
horizonts

Ūdens
slāņa
biezums,
m

Maksimālais
līmeņa
pazeminājums
no visiem
karjeriem, m
(sk. 3.2.5 attēlu)

Karjeru
iespējamā
ietekme uz
ūdens
ņemšanas
vietām

515801

271060

1

Krieviņi

urbums

1,5

18

D3stp

16,5

<1

Netiks
ietekmēta

514597

268442

2

Atkalni

urbums

1,8

16

D3stp

14,2

6

Tiks ietekmēta

514614

268621

3

Namiņi un Zeltaiņi

urbums

~3

16

D3stp

~13

7

Tiks ietekmēta

514050

268710

4

Jaunsvirkaļi un
Jaunozoliņi

urbums

~3

17

D3stp

~14

5

Tiks ietekmēta

514427

269537

5

Surmīši

urbums

~2,9

14,7

D3stp

~11,8

5

Tiks ietekmēta

514080

270100

6

Andricēni

urbums

5,0

?

D3stp ?

?

3

Tiks ietekmēta

515715

268066

7

Jaunsmuģi

spice

?

?

Q?

?

4

Tiks ietekmēta

515935

268860

8

Mazkļavnieki

aka

2,0

3,5

Q?

1,5

4

Vērā ņemama
ietekme

513916

267750

9

Ciņi

aka

2,4

4,6

Q?

2,2

2

Vērā ņemama
ietekme

513926

269050

10

Mētras

aka

2,7

5,5

Q?

2,8

4

Vērā ņemama
ietekme

515089

268287

11

Liepzari

aka

2,6

4,9

7

Vērā ņemama
ietekme

515051

268265

12

Jaunsudrabiņi

aka

1,7

3,3

7

Vērā ņemama
ietekme

515085

268202

13

Sudrabiņi

aka

2,9

4,9

6

Vērā ņemama
ietekme
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X, m

Y, m

Nr.
(sk. 3.2.5. attēlu)

Viensēta

Veids

Ūdens
līmenis,
m no
z.v.

Dziļums.
m no z.v.

Ūdens
horizonts

Ūdens
slāņa
biezums,
m

Maksimālais
līmeņa
pazeminājums
no visiem
karjeriem, m
(sk. 3.2.5 attēlu)

515300

269847

14

Liepnieki

urbums

?

27

D3kt+og

?

<<3

Karjeru
iespējamā
ietekme uz
ūdens
ņemšanas
vietām
Netiks
ietekmēta

Piezīmes:
•

ūdens ņemšanas vietas ir apsekotas 2021. gada janvārī apmēram 2 km rādiusā ap atradni „Purmales 2020”;

•

“Tiks ietekmēta” – izmantošanas iespējas depresijas piltuves apstākļos ir atkarīgas no urbuma hidrauliskās pretestības un paliekošas ražības, samazinoties ūdens slāņa biezumam. Drošākiem novērtējumiem ir nepieciešama urbuma
hidrodinamiska izpēte ar atsūknēšanas eksperimenta palīdzību;

•

viensētas “Mētras” aka ietilpst karjera “Jaunbemberi” monitoringa tīklā.
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Atsevišķu karjerdīķu ietekmes vietām summēsies, vietām savstarpēji kompensēsies. Kopumā, paliekošas
pazemes ūdeņu līmeņu izmaiņas pēc karjeru rekultivācijas ir būtiski mazākas par pagaidu izmaiņām
dolomīta ieguves un ūdens atsūknēšanas laikā, nepārsniegs dabisko sezonālo svārstību amplitūdu un
neapdraudēs apkārtējas ūdens ņemšanas vietas (sk. 3.2.6. attēlu).
Stipinu ūdens horizonta līmeņa 2 m pazeminājuma zonā, kura varētu veidoties vienlaicīgi nosusinot
atradnes “Purmales 2020” ziemeļu un dienvidu iecirkni un atradni “Jaunbemberi”, atrodas 17 dīķi, kuru
platība svārstās no 0,01 līdz 0,18 ha (skat.3.2.7.attēlu).

3.2.7.attēls. Iespējami ietekmētie dīķi
Jāatzīmē, ka visticamāk, lielākā daļa dīķu atrodas seklajos gruntsūdeņos un to ūdens līmenis ir atkarīgs no
dabiskajām svārstībām. Sezonālo svārstību amplitūda ir 2,5 metri un ūdens līmenis dīķos ir atkarīgs no
dabiskajām svārstībām.

3.3.Augsnes izmaiņu prognoze
Augsnes mitrums ir atkarīgs no atmosfēras un nokrišņu režīma, gruntsūdeņu līmeņu dziļuma, kā arī
augsnes un cilmiežu litoloģiskā sastāva (galvenokārt, mālaino daļiņu un humusvielu īpatsvara).
Uzsākot derīgo izrakteņu ieguvi atradnes “Purmales 2020” teritorijā, ir prognozējama gruntsūdens līmeņu
pazemināšanās atradnes tuvumā. Ūdens līmeņu pazemināšanās notiek jau tagad, jo notiek ieguve atradnē
‘’Jaunbemberi”, atsūknējot pazemes ūdeņus.
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Pazemes ūdeņu monitoringa rezultāti atradnē ‘’Jaunbemberi’’ un hidroloģiskā modelēšanā (skat. IVN
ziņojuma 3.2.2. nodaļu) parāda, ka atradnei tuvākā teritorija atrodas sezonālo svārstību ietekmē,
sasniedzot pazemes ūdeņu līmeņa svārstības līdz 2,5 m ( 1- 1,5 km rādiusā). Tāpēc nav sagaidāma būtiska
negatīva ietekme uz augsnes struktūru, mitruma un kvalitātes izmaiņām atradnes apkārtnē.
Derīgo izrakteņu ieguves procesā ir plānota meliorācijas objektu tīrīšana un dažu posmu pārkārtošana
(skat. 3.2.1. nodaļu), bet kopumā tas neatstās negatīvu ietekmi uz augsnes mitruma režīmu.

3.4. Paredzētās darbības ietekmes uz gaisa kvalitāti novērtējums
Tā kā ietekme uz gaisa kvalitāti, tostarp no iegūtā materiāla transportēšanas, ir viena no būtiskām ar Paredzēto darbību
saistītajām ietekmēm, Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 8. punkta ar apakšpunktiem izpilde attiecībā uz gaisu piesārņojošo vielu
emisiju novērtējumu izpildāma atbilstoši Noteikumos Nr. 182 noteiktajam. Lai novērtētu emisijas limitu atbilstību gaisa kvalitātes
normatīviem, izmantot piesārņojošo vielu izkliedes aprēķina datorprogrammu un ievērot Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 9. punktā
noteikto, ka novērtējums (cik atbilstoši) izdarāms, ņemot vērā normatīvo aktu prasības par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas
limita projekta izstrādi (Noteikumi Nr. 182). Novērtējumam jāaptver gan līdzšinējās ietekmes (fona piesārņojums), gan Paredzētās
darbības ietekmes no ieguves vietas sagatavošanas, dolomīta ieguves, uzglabāšanas krautnēs, apstrādes un transportēšanas, gan
informāciju par citām nozīmīgiem esošām vai akceptētām darbībām Paredzētās darbības ietekmes zonā.

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS Urban 5.0 (izstrādātājs
CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence A01-1197-C-URBAN-LV). Šī
programma pielietojama transporta un rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes aprēķināšanai, ņemot vērā
emisijas avotu īpatnības, kā arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.
Transporta radītie emisijas avoti definēti kā ceļa emisijas avoti. Lai izvērtētu, kāda tipa emisijas avots ir
jādefinē poligona tipa darbībām (derīgo izrakteņu ieguve, to skaitā, izmantotās tehnikas darbība
paredzētās darbības teritorijā) piesārņojošo vielu izkliedes modelī, tika veikta piesārņojošo vielu izkliedes
modeļa jūtīguma analīze (skatīt 23. pielikumu). Atbilstoši jūtīguma analīzes rezultātiem tika secināts, ka
tilpumveida emisijas avots dod nelabvēlīgāku situāciju nekā laukumveida emisijas avots, līdz ar to,
piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanā poligona tipa piesārņojošas darbības definētas kā tilpumveida
emisijas avoti.
Gaisa kvalitātes novērtējums veikts 2 metru augstumā atbilstoši 2013. gada 2.aprīļa MK noteikumiem Nr.
182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”. Modelēšanā
izmantotais aprēķinu solis ir 25 metri. Izkliedes modelēšanā tika izmantoti papildus aprēķinu receptori gar
transportēšanas ceļiem, kas ļauj precīzi noteikt piesārņojošo vielu koncentrācijas uz autoceļa brauktuves
un blakus ceļam.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķins veikts 4 000 x 4 000 m lielai teritorijai, kas ietver transportēšanas
maršruta posmu līdz derīgo izrakteņu atradnei “Jaunbemberi”, iekļaujot reprezentatīvu ceļa posmu
virzienā uz valsts galveno autoceļu A7 Rīga – Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle). Atbilstoši piesārņojošo
vielu izkliedes modelēšanas rezultātiem (skatīt 3.4.2.-3.4.4. tabulu) apskatītajā transportēšanas maršruta
tiešā tuvumā netika konstatēti gaisa kvalitātes normatīvu pārsniegumi, līdz ar to, netika veikta izkliedes
modelēšanas visa transportēšanas maršruta garumā līdz valsts nozīmes autoceļam A7 Rīga – Bauska Lietuvas robeža (Grenctāle). Jāņem vērā, ka paredzētās darbības emitētā piesārņojuma daļa no summārās
koncentrācijā tiešā ceļa tuvumā nav liela, tas ir daļiņu PM10 gada koncentrācijām sastāda ~12%, daļiņu
PM2,5 gada koncentrācija sastāda 3-4%, slāpekļa dioksīda gada koncentrācija sastāda 2-3%, savukārt oglekļa
oksīda koncentrācijas sastāda mazāk par 1% (skatīt piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti 9.
pielikumā).
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Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos izmantoti LVĢMC sniegtie dati par meteoroloģiskiem apstākļiem
Jelgavas novērojumu stacijai (2020. gada 10. septembra vēstule Nr. 4-6/1654, skat. 7. pielikumu):
• par esošo piesārņojuma līmeni piesārņojošās darbības ietekmes zonā,
• ilgtermiņa dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem.
Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi 2019. gada secīgi dati ar 1 stundas intervālu:
• piezemes temperatūra (oC),
• vēja ātrums (m/s),
• vēja virziens (o),
• kopējais mākoņu daudzums (octas),
• virsmas siltuma plūsma (W/m2),
• sajaukšanās augstums (m),
• Monina-Obuhova garums (m).
Atbilstoši sniegtajai datu kopai sagatavota “vēju roze”, kas raksturo valdošos vēju virzienus paredzētās
darbības tuvumā, attēlota 3.4.1. attēlā.
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3.4.1. attēls. Vēja virzienu un ātrumu atkārtošanās
Izkliedes aprēķini veikti vielām, kurām saskaņā ar MK 2009. gada 3. novembra noteikumiem Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi. Novērtējumā izmantotie robežlielumi
apkopoti 3.4.1. tabulā.
3.4.1. tabula. Gaisa kvalitātes normatīvi
Piesārņojošās
Nr.
Robežlieluma veids
vielas
Stundas robežlielums slāpekļa
1. Slāpekļa dioksīds
dioksīdam cilvēka veselības
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Noteikšanas
periods

Robežlielums

1 stunda

200 μg/m3, nedrīkst pārsniegt
vairāk kā 18 reizes gadā
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Nr.

Piesārņojošās
vielas

2.

Slāpekļa dioksīds

3.

Oglekļa oksīds

4.

Daļiņas PM10

5.

Daļiņas PM10

6.

Daļiņas PM2,5

Robežlieluma veids
aizsardzībai
Gada robežlielums slāpekļa
dioksīdam cilvēka veselības
aizsardzībai
Astoņu stundu robežlielums cilvēka
veselības aizsardzībai
Dienas robežlielums cilvēka
veselības aizsardzībai
Gada robežlielums cilvēka veselības
aizsardzībai
Gada robežlielums cilvēka veselības
aizsardzībai

Noteikšanas
periods

Robežlielums
(99,79. procentile)

Kalendārais
gads

40 μg/m3

Astoņu stundu
10 mg/m3 (100. procentile)
laikā
50 µg/m3, nedrīkst pārsniegt
24 stundas vairāk kā 35 reizes kalendārajā
gadā (90,41. procentile)
Kalendārais
40 µg/m3
gads
Kalendārais
20 µg/m3
gads

Saskaņā ar 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 11. pielikumu
atbilstība cilvēku veselības aizsardzībai paredzētajiem robežlielumiem nav jāpārbauda šādās vietās:
˗ jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura sabiedrības pārstāvjiem nav pieejama un kur nav
pastāvīgu dzīvesvietu;
˗ rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, uz kurām attiecas visi darba drošības un veselības
aizsardzības noteikumi;
˗ uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju piekļuve
starpjoslām.
Summārā piesārņojuma koncentrācija aprēķināta, ņemot vērā LVĢMC sniegtos datus un aprēķināto esošo
piesārņojuma līmeni (skatīt Ziņojuma 2.10. nodaļu), kā arī ņemot vērā aprēķinātās maksimālās
koncentrācijas no derīgo izrakteņu ieguves un ar to saistītajiem procesiem. Maksimālā summārā
piesārņojuma koncentrācija noteikta ārpus darba vides, teritorijā, kas sabiedrības pārstāvjiem ir brīvi
pieejama un nav autoceļa brauktuve. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti, kas raksturo
paredzētās darbības situāciju, ietverti 9. pielikumā.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas aprēķinu scenārijā iekļauti visi saistītie derīgo izrakteņu ieguves
procesi: ieguves un apstrādes tehnikas izmantošana, segkārtas noņemšana un izkraušana, derīgā materiāla
ieguve, materiāla pārkraušana, materiāla apstrāde, sagatavotā materiāla uzglabāšana, iekraušana kravas
mašīnās un transportēšana (modelī iekļauto izstrādes bloku izvietojumu skatīt Ziņojuma 1.5. nodaļā,
transportēšanas maršrutu Ziņojuma 2.2. nodaļā).
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti, kas raksturo prognozējamo gaisa piesārņojumu derīgo
izrakteņu ieguves, apstrādes un transportēšanas laikā, apkopoti 3.4.2. un 3.4.3. tabulā.
3.4.2. tabulā apkopoti rezultāti, ņemot vērā esošo gaisa piesārņojumu, savukārt 3.4.3. tabulā ņemot vērā
prognozēto fona piesārņojumu perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas gadījumā.
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3.4.2. tabula. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti, ņemot vērā esošo gaisa piesārņojumu
Nr.

1.

2.

3.

Maksimālā piesārņojošās
darbības emitētā
Piesārņojošā viela Ieguves bloks
piesārņojuma koncentrācija
(μg/m3)

Slāpekļa dioksīds
(99,79. procentile1)

Slāpekļa dioksīds
(vidējā vērtība)

Oglekļa oksīds
(100. procentile2)

4.

Daļiņas PM10
(90,41. procentile3)

5.

Daļiņas PM10
(vidējā vērtība)

6.

Daļiņas PM2,5
(vidējā vērtība)

Maksimālā
summārā
koncentrācija
(μg/m3)

4.

21,68

24,66

7.

18,55

21,53

6.

17,26

20,24

4.

1,09

4,08

7.

1,13

4,11

6.

1,21

4,19

4.

72,04

392,15

7.

74,33

394,37

6.

63,77

383,84

4.
7.
6.
4.
7.
6.
4.
7.
6.

10,75
10,69
10,69
4,35
4,32
4,34
0,45
0,45
0,45

41,81
41,74
41,74
35,41
35,38
35,39
12,00
11,99
11,99

Aprēķinu
periods/ laika
intervāls

gads/1h

gads/1h

gads/8h

gads/24h

gads/1h

gads/1h

1

Aprēķinu punkta Piesārņojošās darbības
Piesārņojuma
vai šūnas
emitētā piesārņojuma koncentrācija attiecībā
centroīda
daļa summārajā
pret gaisa kvalitātes
koordinātas
koncentrācijā (%)
normatīvu (%)
x-514590
87,9
12,3
y-269095
x-515690
86,2
10,8
y-268920
x-514915
85,3
10,1
y-269420
x-514590
26,7
10,2
y-269095
x-515690
27,5
10,3
y-268920
x-514915
28,9
10,5
y-269420
x-514590
18,4
3,9
y-269095
x-515690
18,8
3,9
y-268920
x-514915
16,6
3,8
y-269420
25,7
83,6
x-514015
25,6
83,5
y-268695
25,6
83,5
12,3
88,5
x-514015
12,2
88,5
y-268695
12,3
88,5
3,8
60
x-514015
3,8
60
y-268695
3,8
60

19. augstākā stundas koncentrācija;2 Maksimālā piesārņojuma koncentrācija (nav pieļaujama robežlielumu pārsniegšana);3 36. augstākā diennakts
koncentrācija.
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3.4.3. tabula. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti, ņemot vērā prognozēto fonu perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas gadījumā
Piesārņojuma
Maksimālā piesārņojošās Maksimālā
Aprēķinu punkta Piesārņojošās darbības
Aprēķinu
koncentrācija
Ieguves
darbības emitētā
summārā
vai šūnas
emitētā piesārņojuma
Nr. Piesārņojošā viela
periods/ laika
attiecībā pret gaisa
bloks
piesārņojuma
koncentrācija
centroīda
daļa summārajā
intervāls
kvalitātes normatīvu
koncentrācija (μg/m3)
(μg/m3)
koordinātas
koncentrācijā (%)
(%)
x-514590
4.
21,68
24,69
Slāpekļa dioksīds
y-269095
87,8
12,3
1.
gads/1h
(99,79. procentile)
x-514915
6.
17,26
20,28
85,1
10,1
y-269420
4.
0,019
4,77
Slāpekļa dioksīds
x-515940
0,4
11,9
2.
gads/1h
(vidējā vērtība)
y-269570
6.
0,019
4,77
0,4
11,9
Oglekļa oksīds
3.
(100. procentile)
4.
5.
6.

Daļiņas PM10
(90,41. procentile)
Daļiņas PM10
(vidējā vērtība)
Daļiņas PM2,5
(vidējā vērtība)

4.

72,04

392,38
gads/8h

6.

63,77

384,12

4.

10,75

41,83

6.
4.
6.
4.
6.

10,69
4,35
4,34
0,45
0,45

41,76
35,43
35,41
12,01
12,01

gads/24h
gads/1h
gads/1h
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x-514590
y-269095
x-514915
y-269420

x-514015
y-268695
x-514015
y-268695
x-514015
y-268695

18,4

3,9

16,6

3,8

25,7

83,7

25,6
12,3
12,3
3,7
3,7

83,5
88,6
88,5
60,1
60,1
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Secinājumi
Gaisa piesārņojuma izplatības novērtējums no materiāla transportēšanas un darbībām derīgo izrakteņu
ieguves vietā tika veikts bez emisiju samazināšanas pasākumiem. Atbilstoši rezultātiem, kas sniegti 3.4.2.
un 3.4.3. tabulā, emisiju samazināšanas pasākumi ar paredzēto ieguves, apstrādes un transportēšanas
apjomu nav nepieciešami, jo saskaņā ar aprēķinu rezultātiem, derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes
procesā netiek pārsniegti MK 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
noteiktie gaisa kvalitātes normatīvi. Tomēr, tā kā atbilstoši rezultātiem ir konstatētas augstas daļiņu PM10
koncentrācijas, paredzētās darbības veicējs, ilgstošā sausuma periodā (vairākas dienas) pirms derīgā
materiāla transportēšanas pa autoceļu V1040 (Smiltaini - Audrupi – Jaunsvirkaļi) un pašvaldības autoceļu
B28 , veiks ceļa mitrināšanas pasākumus, it īpaši materiālu transportēšanas posmos, kur ceļa tuvumā
atrodas dzīvojamās mājas. Atbilstoši literatūras avotiem, ceļu mitrināšana var samazināt kopējo daļiņu
emisiju daudzumu līdz pat 90%.
Neatkarīgi no ieguves bloka izvietojuma, augstākās daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas konstatētas ceļa
tuvumā pie dzīvojamās apbūves teritorijas “Jaunsvirkaļi”, kas saistīts ar esošo satiksmes plūsmu pa grants
ceļiem un transportēšanas maršrutu. Līdz ar to, var secināt, ka augstākās daļiņu PM10 un PM2,5
koncentrācijas arī no pārējiem ieguves blokiem ir prognozējamas transportēšanas ceļa tuvumā. Jāatzīmē
arī, ka transporta kustības rezultātā pa grants ceļiem radušās emisijas ir raksturīgas tikai periodiem, kad
vairākas dienas nav novērojami nokrišņi, līdz ar to aprēķinu rezultāti no transporta kustības uzskatāmi par
indikatīviem.
Ņemot vērā 1. ieguves bloka izvietojumu, kur dolomīta izstrādes gadījumā, ražošanas laukums un derīgā
izrakteņa ieguves laukums atradīsies vienā blokā, iespēja, ka derīgo izrakteņu karjera tiešā tuvumā būs
augstākas daļiņu PM10 un PM2,5 koncentrācijas nekā izvērtētajos ieguves blokos, ir niecīga, kas galvenokārt
saistīts ar valdošo vēju virzienu (skatīt 2.4. nodaļu). Jāatzīmē arī, ka derīgo izrakteņu karjera tiešā tuvumā
summārās daļiņu PM10 un PM2,5 gada vidējās koncentrācijas nepārsniedz 50% no gaisa kvalitātes normatīva
(skatīt 8. pielikuma 9.-14. attēlu), līdz ar to, arī pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem apstākļiem (vēja pūš
no Z, ZA vai A) gaisa kvalitātes normatīvi netiks pārsniegti.
Augstākās slāpekļa dioksīda un oglekļa oksīda koncentrācijas konstatētas derīgo izrakteņu atradnes tiešā
tuvumā, kas liecina, ka slāpekļa dioksīda un oglekļa oksīda izplatība no derīgo izrakteņu apstrādes ir lokāla.
Lielākās piesārņojošu vielu emisijas daudzums pie esošā gaisa piesārņojuma prognozējams no 7. ieguves
bloka, kas saistīts ar to, ka 7. ieguves bloks atrodas blakus virskārtas blokam. Savukārt, ņemot vērā
prognozēto fonu perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas gadījumā, lielākās piesārņojošu vielu
emisijas daudzums prognozējams no 4. ieguves bloka, kas saistīts ar to, ka 4. bloka izstrādes gadījumā ir
ilgāks tehnikas vienību kopējais darba laiks nekā 6. ieguves blokā. Tā kā piesārņojošo vielu izkliedes
aprēķinos tika izskatīti sliktākie scenāriji (skat.1.12.nodaļu), nav prognozējami slāpekļa dioksīda un oglekļa
oksīda koncentrāciju gaisa kvalitātes normatīvi no dolomīta ieguves procesiem citos ieguves blokos.
Jāatzīmē, ka 1. ieguves bloka gadījumā ir prognozējams zemāks slāpekļa dioksīda un oglekļa oksīda kopējais
emisijas daudzums, kas saistīts ar īsāku materiālu transportēšanas attālumu no ieguves vietas līdz
ražošanas laukumam.
Atbilstoši 2013. gada 2. aprīļa MK noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” 34. punktam piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti ir jāattēlo
grafiskā formā tiem aprēķinu variantiem, kuros maksimālā aprēķinātā piesārņojošās vielas summārā
koncentrācija pārsniedz 40% no gaisa kvalitātes normatīva. Atbilstoši iepriekš minētajam un saskaņā ar
3.4.2. un 3.4.3. tabulā sniegto informāciju par piezemes koncentrācijām, 4. ieguves blokam, ņemot vērā
gan esošo gaisa piesārņojumu, gan prognozēto fonu perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācijas
gadījumā - grafiski attēlotas aprēķinātās daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas (90,41. procentile), daļiņu
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PM10 un daļiņu PM2,5 gada vidējās koncentrācijas (skat. 8.pielikuma 9.-14. attēlu). Grafiski attēloti tie
aprēķinu varianti, kuriem konstatētas augstākās koncentrācijas.
Ietekmes uz vidi mazinošie pasākumi
Ņemot vērā, ka Ziņojama izstrādes laikā paredzētās darbības ierosinātājs konsultējās ar VSIA ‘’Latvijas
valsts ceļi’’ par iespējamo vietējās nozīmes autoceļa V1040 Roņi-Tāmas-Renceles-A7 pieslēguma izbūvi pie
plānotā valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), ziņojuma ietvaros derīgā
materiāla transportēšana iepriekš minētājā maršrutā vērtēta, kā ietekmes uz vidi mazinošs pasākums.
Aprēķinos pieņemts, ka derīgā materiāla transportēšanas no derīgo izrakteņu atradnēm “Jaunbemberi” un
paredzētās darbības tiek veikta ar kravas auto transporta intensitātes sadalījumu – 70% no kopējās kravas
transporta plūsmas tiek novirzīti virzienā uz autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) pieslēgumu,
30% no kravas autotransporta derīgā materiāla transportēšanu veic pa pašvaldības autoceļu B28, savukārt
paredzētā darbība tiek veikta 4. ieguves blokā.
Attiecīgi - no paredzētās darbības teritorijas virzienā uz pašvaldības autoceļu B28 tiks novirzītas 6 272
mašīnas gadā (abos virzienos, t.i., uz/no ieguves karjeru), savukārt uz autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) Bauska (Ārce) pieslēgumu – 14 636 mašīnas gadā (abos virzienos). Kopējais kravas izvešanas laiks - 2844
stundas gadā.
Piesārņojošo vielu emisijas daudzuma aprēķina metodika no transporta plūsmas ir aprakstīta 1.12. nodaļā.
Transportēšanas ceļu novietojumu aprakstu skatīt IVN ziņojuma 2.2. nodaļā. Kopējais emisijas daudzums,
ko radīs kravas autotransporta plūsma (tikai paredzētā darbība) pa transportēšanas ceļiem, apkopots 3.4.4.
tabulā.
3.4.4. tabula. Transporta plūsmas emisijas veicot derīgā materiāla transportēšanu no paredzētās
darbības teritorijas ar intensitātes sadalījumu
Emisijas
Kopējais emisijas
Ceļa garums,
daudzums uz
Transportēšanas maršruts
Piesārņojošā viela
daudzums,
km
vienu km,
t/gadā
g/km/s
uz
autoceļu
A7 Daļiņas PM10
1,585
0,032
(30%
no
trasnporta
4,79
Daļiņas PM2,5
0,157
0,0032
plūsmas)
uz autoceļu E67 (70% no Daļiņas PM10
2,0
0,075
2,59
trasnporta plūsmas)
Daļiņas PM2,5
0,198
0,0074
Materiāla transportēšana no derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi”, ņemot vērā intensitātes
sadalījumu, izskatīta summāri ar esošo transporta plūsmu. Atbilstoši intensitātes sadalījumam no derīgo
izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” uz pašvaldības autoceļu B28 tiks novirzītas 2 376 mašīnas gadā (abos
virzienos, t.i., uz/no ieguves karjeru), savukārt uz autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce)
pieslēgumu – 5 544 mašīnas gadā (abos virzienos). Informācija par satiksmes intensitāti paredzētās
darbības apkārtnē apkopota Ziņojuma 2.2. nodaļā. Kopējais emisijas daudzums no transporta (kravas
automašīnas) plūsmas pa transportēšanas ceļu no atradnes “Jaunbemberi” summārajā devumā ar esošo
transporta plūsmu apkopotas 3.4.5. tabulā.
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3.4.5. tabula. Transporta plūsmas emisijas no materiāla transportēšanas no derīgo izrakteņu atradnes
“Jaunbemberi” un esošās transporta plūsmas
Kopējais
Emisijas
Ceļa
Piesārņojošā
Auto intensitāte,
emisijas
daudzums uz
Ceļa posms
garums,
viela
mašīnas/dnn
daudzums,
vienu km1,
km
t/gadā
g/km/s
No krustojuma Nr. 32 līdz
Daļiņas PM10
0,96
0,097
75
0,47
„Jaunbemberiem“
Daļiņas PM2,5
0,095
0,0097
No „Jaunbemberiem“ līdz
Daļiņas PM10
2,063
0,082
63
1,202
2
kurstojumam Nr. 2
Daļiņas PM2,5
0,205
0,0081
2
No krustojuma Nr. 4 līdz
Daļiņas PM10
0,724
0,036
21
1,75
valsts autoceļam E67
Daļiņas PM2,5
0,072
0,0036
Piezīmes:
1
- Piesārņojošo vielu izkliedes modelī pieņemts, ka transporta esošā kustība notiek katru dienu, 16 stundas diennaktī,
savukārt materiāla transportēšana no atradnes “Jaunbemberi” – 12 stundas diennaktī, darba dienās.
2
- Krustojumus, kuros 2020. gadā veikta autosatiksmes intensitātes uzskaite, skatīt Ziņojuma 2.2.5. attēlā.

Derīgo izrakteņu ieguves procesu (derīga izrakteņa ieguve, apstrāde, pārkraušana, uzglabāšana) gan
paredzētās darbības teritorijā, gan blakus esošajās atradnēs, kā arī plānoto transporta infrastruktūras
objektu raksturlielumi paliek nemainīgi, līdz ar to, piesārņojošo vielu emisijas daudzums no minētajām
darbībām paliek nemainīgs.
Gaisa kvalitātes raksturojums
Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanā izmantotā metodika aprakstīta Ziņojuma 3.4. nodaļā. Piesārņojošo
vielu izkliedes modelī iekļauto derīgo izrakteņu atradņu izvietojumu skatīt Ziņojuma 2.1. nodaļā, ceļu
izvietojumu – IVN ziņojuma 2.2. nodaļā. Informācija par piesārņojošo vielu koncentrāciju robežvērtībām
atbilstoši 2009. gada 3. novembra MK noteikumiem Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” sniegta
Ziņojuma 3.4. nodaļas 3.4.1. tabulā.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti, kas raksturo prognozējamo gaisa piesārņojumu derīgo
izrakteņu ieguves, apstrādes un transportēšanas laikā, ņemot vērā transportēšanas intensitātes
sadalījumu, apkopoti 3.4.6. tabulā.
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3.4.6.tabula. Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti transportēšanas intensitātes sadalījumam, ņemot vērā prognozēto fonu perspektīvo
infrastruktūras objektu ekspluatācijas gadījumā un paredzēto darbību
Nr.
Piesārņojošā viela

1.

Slāpekļa dioksīds
(99,79. procentile)

2.

Slāpekļa dioksīds
(vidējā vērtība)

3.

Oglekļa oksīds
(100. procentile)

4.
5.
6.

Daļiņas PM10
(90,41. procentile)
Daļiņas PM10
(vidējā vērtība)
Daļiņas PM2,5
(vidējā vērtība)

Ieguves
bloks
4.

Maksimālā
Maksimālā piesārņojošās
summārā
darbības emitētā piesārņojuma
koncentrācija
koncentrācija (μg/m3)
(μg/m3)

21,68

Aprēķinu
periods/ laika
intervāls

24,69
gads/1h

6.

17,26

20,28

4.
6.

0,019
0,019

4,77
4,77

4.

72,04

392,38

gads/1h

gads/8h
6.

63,77

384,12

4.
6.
4.
6.
4.
6.

4,50
4,43
1,82
1,80
0,20
0,19

35,77
35,70
33,09
33,08
11,73
11,73

gads/24h
gads/1h
gads/1h
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Aprēķinu punkta Piesārņojošās darbības
Piesārņojuma
vai šūnas
emitētā piesārņojuma koncentrācija attiecībā
centroīda
daļa summārajā
pret gaisa kvalitātes
koordinātas
koncentrācijā (%)
normatīvu (%)

x-514590
y-269095

87,8

12,3

x-514915
y-269420

85,1

10,1

x-515940
y-269570

0,4
0,4

11,9
11,9

18,4

3,9

16,6

3,8

12,6
12,4
5,5
5,4
1,7
1,6

71,5
71,4
82,7
82,7
58,7
58,7

x-514590
y-269095
x-514915
y-269420
x-514015
y-268695
x-514015
y-268695
x-514015
y-268695
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Secinājumi
Izskatot ietekmes uz vidi mazinošu pasākumu (rezultāti sniegti 3.4.6. tabulā), kad kravas transporta
plūsma no derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” un paredzētās darbības ir sadalīta divos
virzienos ( 30% un 70%), var secināt, ka augstākās daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 konstatētās gada
vidējās koncentrācijas summārajā devumā samazinās par 2-6% salīdzinājumā ar situāciju, kad
transportēšana notiek tikai pa maršrutu līdz valsts nozīmes autoceļam A7 Rīga - Bauska - Lietuvas
robeža (Grenctāle), savukārt paredzētās darbības maksimālais devums pie dzīvojamās apbūves
teritorijas “Jaunsvirkaļi” transportēšanas virzienā uz valsts nozīmes autoceļu A7 Rīga - Bauska Lietuvas robeža (Grenctāle) samazinās uz pusi. Augstākās konstatētās slāpekļa dioksīda un oglekļa
oksīda summāro koncentrāciju izmaiņas, izskatot ietekmes uz vidi mazinošu pasākumu, ir niecīgas,
kas skaidrojams ar to, ka salīdzinoši lielu devumu sniedz transporta plūsma no paredzētā autoceļa
E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce). Nevienā no gadījumiem netiek pārsniegti MK 2009. gada
3. novembra noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes
normatīvi.
Atbilstoši 2013. gada 2. aprīļa MK noteikumu Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu
emisijas limita projektu izstrādi” 34. punktam piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultāti ir
jāattēlo grafiskā formā tiem aprēķinu variantiem, kuros maksimālā aprēķinātā piesārņojošās vielas
summārā koncentrācija pārsniedz 40% no gaisa kvalitātes normatīva. Atbilstoši iepriekš minētajam
un saskaņā ar 3.4.6. tabulā sniegto informāciju par piezemes koncentrācijām, grafiski attēlotas
aprēķinātās daļiņu PM10 diennakts koncentrācijas (90,41. procentile), daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5
gada vidējās koncentrācijas (skat. 8. pielikuma 15.-17. attēlu) 4. ieguves blokam. Grafiski attēloti tie
aprēķinu varianti, kuriem konstatētas augstākās koncentrācijas.

3.5. Paredzētās darbības radītā trokšņa un tā ietekmes novērtējums
Tā kā trokšņa ietekme, jo īpaši no iegūtā materiāla apstrādes un transportēšanas, ir viena no būtiskām ar Paredzēto
darbību saistītajām ietekmēm, Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 8. punkta ar apakšpunktiem izpilde attiecībā uz vides
trokšņa novērtējumu izpildāma atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšana
un pārvaldības kārtība” noteiktajam. Lai novērtētu atbilstību vides trokšņa normatīviem, jāizmanto trokšņa izkliedes
aprēķina datorprogramma un novērtējumam jāaptver gan ietekmes no ieguves vietas sagatavošanas un dolomīta ieguves,
gan transportēšanas, gan informāciju par citām nozīmīgiem esošām vai akceptētām darbībām Paredzētās darbības
ietekmes zonā.
Vērtējot transportēšanas ietekmes, jāņem vērā šajā programmā noteiktā prasība, ka Paredzētās darbības ietekmes
teritorija transportēšanas maršrutā nosakāma vismaz valsts reģionālā autoceļa VI 040 un tā reprezentatīvā posmā, kur
transportēšana paredzēta gar teritorijām ar dzīvojamo apbūvi, arī perspektīvo.

3.5.1. Paredzētās darbības radītā trokšņa un tā ietekmes novērtējums
Lai novērtētu paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni, tika sagatavots aprēķinu modelis,
izmantojot ziņojuma 5. nodaļā norādītās trokšņa novērtēšanas metodes un programmatūru.
Aprēķinu modeļu ievades dati pievienoti ziņojuma 11. pielikumā.
Informācija par derīgo izrakteņu ieguves trokšņa avotu radīto skaņas jaudu un darbības ilgumu
atradnē ‘’Purmales 2020’’ ir apkopota IVN ziņojuma 1.12. nodaļā.
Tā kā derīgo izrakteņu ieguve paredzētās darbības teritorijā tiek plānota, iekļaujoties laika periodā
no plkst. 07:00 līdz plkst. 19:00, tad trokšņa novērtējumā tika aprēķināts trokšņa līmenis trokšņa
rādītājam Ldiena.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 16 (07.01.2014.), vides trokšņa robežlielumi tiek noteikti gada
vidējiem trokšņa rādītājiem.
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Lai novērtētu nelabvēlīgākos apstākļus, trokšņa izplatībai, trokšņa līmeņa novērtējumā tika apskatīta
dolomīta izstrāde 1. (pieņemot, ka ieguve un ražošana tiek veikta visā bloka teritorijā) 4., 6. un 7.
blokā. Trokšņa novērtējums veikts katrā no ieguves blokiem, kopā ar ražošanas laukumu. Lai arī
atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam 7. blokā atrodas Nacionālas nozīmes
infrastruktūras attīstības teritorija – TIN72, kura noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) –
Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai, trokšņa novērtējumā vērtēta situācija, kad ieguve 7.
blokā tiek veikta pirms ir uzsākta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecība.
Derīgo izrakteņu ieguvi 8. un 9. blokā nav paredzēts veikt. Bloku izvietojums attēlots IVN ziņojuma
1.7. nodaļas 1.7.1.attēlā.
Aprēķinu vajadzībām tika pieņemts, ka derīgā materiāla izstrāde 1 gada griezumā tiek veikta vienā
no blokiem ar maksimāli iespējamo tehnikas noslodzi, kas no trokšņa viedokļa raksturo
nelabvēlīgāko situāciju. Derīgo izrakteņu atradnes izstrādes secība pa blokiem nav noteikta.
Lai mazinātu derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes procesa radīto trokšņa līmeni, paredzētās
darbības teritorijā tiks izveidoti dažāda augstuma segkārtas vaļņi – teritorijas dienvidu un
dienvidrietumu daļā paredzēts izveidot valni 6 m augstumā, savukārt ziemeļrietumu, ziemeļu un
ziemeļaustrumu daļā 4 m augstumā (skat. IVN ziņojuma 1.5.nodaļu).
Paredzētās darbības radītā trokšņa līmeņa aprēķinu rezultāti trokšņa rādītājam Ldiena attēloti 10.
pielikuma 4.-7. attēlā, bet augstākais aprēķinātais trokšņa līmenis paredzētās darbības vietas un
transportēšanas maršruta tuvumā novietotajās dzīvojamās apbūves teritorijās apkopots 3.5.1.
tabulā.
Kā nozīmīgākais trokšņa avots neatkarīgi no izstrādes, ņemot vērā tā radīto skaņas jaudu un
darbības laiku gada griezumā, tika identificēts mobilais žokļu tipa drupinātājs Metso Nordberg
NV106. Lai arī spridzināšanas radītais momentānais troksnis ir visaugstākais no visiem trokšņa
avotiem, tomēr īslaicīgās ietekmes dēļ, tas nav uzskatāms par nozīmīgāko trokšņa avotu. Kā
nozīmīgs trokšņa avots identificējams arī plānotais kravas autotransports.
MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) ir noteikts, ka trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās ir 55 dB(A) un atbilstoši 2. pielikumam, teritorijās, kuras ietilpst
autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumiem.
Modelēšanas rezultāti ļauj secināt, ka uzsākot dolomīta izstrādi paredzētās darbības teritorijā ar
ieguves apjomu 112 tūkst. m3 gadā un maksimālo plānoto tehnikas noslodzi, dzīvojamās apbūves
teritorijās, kuras atrodas vistuvāk ieguves blokiem, trokšņa līmenis dienas laikā sagaidāms robežās
no 35 līdz 57 dB(A). Augstākais trokšņa līmenis - 57 dB(A) tiks sasniegts dzīvojamās apbūves
teritorijā “Jaunsudrabiņi” izstrādājot 1. ieguves bloku un 56 dB(A) dzīvojamās apbūves teritorijā
“Zeltaiņi”, veicot izstrādi 4. ieguves blokā. Līdz ar to, dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi”
un “Zeltaiņi”, izstrādājot attiecīgi 1. un 4. ieguves bloku, tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16
(07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijās. Lai arī situācijā, kad derīgo izrakteņu ieguve un apstrāde tiks veikta 1. ieguves blokā pilnā
apmērā, teritorijā “Sudrabiņi” tiek prognozēts, ka trokšņa līmenis sasniegs 56 dB(A), netiks
pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā, jo
atbilstoši kadastra informācijas sistēmā pieejamai informācijai, “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas
veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas. Līdz ar to atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos
Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumam uz minēto ēku, nav attiecināmi
vides trokšņa robežlielumi.
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Savukārt dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas plānotā transportēšanas maršruta
pašvaldības autoceļa A10, vietējas nozīmes autoceļa V1040 un pašvaldības autoceļa B28 tuvumā,
trokšņa līmenis dienas laikā sagaidāms robežās no 43 līdz 62 dB(A), augstāko trokšņa līmeni - 62
dB(A), sasniedzot dzīvojamās apbūves teritorijā “Cimmermaņu Rūķi”. Saskaņā ar modelēšanas
rezultātiem veicot derīgā materiāla ieguvi un transportēšanu ar plānoto kravas autotransporta
intensitāti, dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas transportēšanas maršruta tuvumā –
“Jaunsvirkaļi”, “Lapskalni” un “Cimmermaņu Rūķi” tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16
(07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijās.
1. ieguves bloks
Veicot derīgo izrakteņu ieguvi un apstrādi 1. blokā, prognozējams, ka augstākais trokšņa līmenis tiks
sasniegts dzīvojamās apbūve teritorijā “Jaunsudrabiņi” – 57 dB(A). Augsts trokšņa līmenis tiks
sasniegts arī teritorijā “Sudrabiņi” – 56 dB(A), taču atbilstoši augstāk minētajam uz teritoriju
“Sudrabiņi” nav attiecināmi vides trokšņu robežlielumi. Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras
atrodas 500 m rādiusā no paredzētās darbības teritorijas, trokšņa līmenis sagaidāms robežās no 36
līdz 55 dB(A). Transportēšanas maršrutam tuvākajās dzīvojamās apbūves teritorijās trokšņa līmenis
sagaidāms robežās no 43 līdz 62 dB(A), augstāko trokšņa līmeni sasniedzot dzīvojamās apbūves
teritorijās, kuras atrodas transportēšanas maršruta tuvumā - “Cimmermaņu Rūķi” - 62 dB(A),
“Lapskalni” un “Jaunsvirkaļi” - 56 dB(A).
4. ieguves bloks
Uzsākot paredzēto darbību 4. ieguves blokā, dzīvojamās apbūves teritorijās “Sudrabiņi”, “Namiņi”,
”Jaunsudrabiņi” un “Zeltaiņi”, kuras atrodas vistuvāk paredzētās darbības teritorijai, trokšņa līmenis
sagaidāms augstāks, nekā izstrādājot citus paredzētās darbības ieguves blokus, sasniedzot 51, 52 un
56 dB(A). Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas 500 m rādiusā no paredzētās
darbības teritorijas, trokšņa līmenis sagaidāms robežās no 40 līdz 49 dB(A). Trokšņa līmenis pārējās
dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas transportēšanas ceļa tuvumā, paliek nemainīgs
salīdzinājumā ar 1. ieguves bloka izstrādi.

6. ieguves bloks
Uzsākot paredzēto darbību 6. ieguves blokā, augstākais trokšņa līmenis sagaidāms dzīvojamās
apbūves teritorijā “Zeltaiņi”, sasniedzot 54 dB(A). Salīdzinājumā ar 4. ieguves bloka izstrādi
dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi”, “Namiņi”, “Atkalni”, “Jaunsudrabiņi”, “Sudrabiņi”,
“Pumpuri” un “Mazkļavenieki” trokšņa līmenis ir sagaidāms par 1 līdz 4 dB(A) zemāks. Savukārt,
dzīvojamās apbūves teritorijā “Surmīši”, sagaidāms, ka trokšņa līmenis salīdzinājumā ar 4.ieguves
bloka izstrādi, pieaugs par 2 dB(A), sasniedzot 42 dB(A). Trokšņa līmenis pārējās dzīvojamās apbūves
teritorijās, kuras atrodas transportēšanas ceļa tuvumā, paliek nemainīgs salīdzinājumā ar 1. un 4.
ieguves bloka izstrādi.
7. ieguves bloks
Uzsākot paredzēto darbību 7. ieguves blokā, augstākais trokšņa līmenis sagaidāms dzīvojamās
apbūves teritorijās “Zeltaiņi”, “Mazkļavenieki”, “Jaunsudrabiņi”, “Sudrabiņi” un “Jaunsmuģi”
sasniedzot 54 līdz 50 dB(A). Trokšņa līmenis pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas
transportēšanas maršruta tuvumā, paliek nemainīgs salīdzinājumā ar 1., 4. un 6.ieguves bloka
izstrādi.
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3.5.1. tabula. Paredzētās darbības augstākais radītais trokšņa līmenis dzīvojamās apbūves
teritorijās, paredzētās darbības (dolomīta ieguves) un transportēšanas maršruta tuvumā
Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

4.ieguves bloks,
dB (A)

6.ieguves
bloks,
dB (A)

7.ieguves
bloks,
dB (A)

1.ieguves
bloks,
dB (A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Zeltaiņi

56

55

55

55

Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi**
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi
Nav
nosaukuma
Roņi
Ģedulnieki*
Plostnieki
Lapskalni*
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu
Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi
Gobas
Palejas*
Jaunpalejas*
Ciņi
Dambenieki
Egles
Zoskalni

52
48
52
51
49
44
40
40
56
51

48
44
51
50
48
41
38
42
56
51
44

47
44
51
50
49
50
53
35
56
51
43

50
48
57
56
53
50
42
36
56
51
43

44
47
40
56
41
52
52

43
47
40
56
41
52
52

43
47
39
56
41
52
52

43
47
39
56
41
52
52

62

62

62

62

42
44
44
55
53
36
35
33
37

42
44
44
55
53
34
33
30
34

42
44
44
55
53
35
35
33
38

42
44
44
55
53
37
36
35
38

Dzīvojamās
apbūves
teritorija

45

55

Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras atrodas 500 m rādiusā no paredzētās darbības teritorijas, tabulā iekrāsotas
ar zilu krāsu, savukārt dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai
pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
** Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētajai darbībai un plānotajiem transportēšanas
maršrutiem apkopota IVN ziņojuma 2.1. nodaļas 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa
robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir 55 dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam,
teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumiem.

127

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

3.5.2. Kopējā (summārā) trokšņa līmeņa novērtējums
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 16 (07.01.2014.), vides trokšņa robežlielumi tiek noteikti gada
vidējiem trokšņa rādītājiem.
Lai novērtētu kopējo trokšņa līmeni plānotās darbības tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves
teritorijās, tika aprēķināts summārais trokšņa līmenis, ko rada autotransporta kustība uz valsts
galvenā autoceļa A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenctāle) un pašvaldības autoceļiem, kā arī
derīgo izrakteņu atradņu “Jaunbemberi” un “Lamzenes purvs” darbības radītais trokšņa līmenis un
ar paredzēto darbību saistītie trokšņa avoti.
Tāpat, atsevišķi tika vērtēta arī, perspektīvo infrastruktūras objektu – dzelzceļa līnijas Rail Baltica un
autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) ietekme uz kopējo trokšņa līmeni. Lai novērtētu
nelabvēlīgāko no situācijām attiecībā uz perspektīvo infrastruktūras objektu ietekmi, tika pieņemts,
ka paredzētā darbība tiek veikta 4. ieguves blokā (skat 1.7.1. attēlu).
Kopējā (summārā) trokšņa līmeņa aprēķinu rezultāti trokšņa rādītājam Ldiena attēloti 10.pielikuma
8.-12. attēlā, bet augstākais aprēķinātais trokšņa līmenis paredzētās darbības vietas tuvumā
novietotajās dzīvojamās apbūves teritorijās apkopots 3.5.2. un 3.5.3. tabulā.
Paredzētās darbības ietekmi uz kopējo trokšņa līmeni var raksturot no diviem aspektiem, t.i.,
ietekme uz dzīvojamās apbūves teritorijām, kuras - 1) atrodas paredzētās darbības ieguves bloku
tuvumā, 2) atrodas transportēšanas maršruta tuvumā.
Kopējais trokšņa līmenis, ņemot vērā esošo fona trokšņa līmeni
Dzīvojamās apbūves teritorijas ieguves bloku tuvumā
Vērtējot paredzētās darbības ietekmi uz kopējo trokšņa līmeni, tika konstatēts, ka pie plānotajiem
ieguves apjomiem, maksimālās tehnikas noslodzes gadā un atkarībā no ieguves vietas (bloka)
atradnē, dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas 500 metru rādiusā ap paredzētās darbības
teritoriju, trokšņa līmenis dienas laikā pieaugs par vairāk nekā 10 dB(A). Izņēmums ir dzīvojamās
apbūves teritorija “Surmīši”, kurā trokšņa līmenis, izstrādājot 6. ieguves bloku, pieaugs par 5 dB(A).
Augstākais trokšņa līmenis tiks sasniegts pie paredzētajai darbībai vistuvāk novietotās dzīvojamās
apbūves teritorijas “Zeltaiņi” un “Jaunsudrabiņi”. Dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi”
kopējais trokšņa līmenis izstrādājot 1. ieguves bloku sasniegs 57 dB (A). Savukārt dzīvojamās
apbūves teritorijā “Zeltaiņi” izstrādājot 4. ieguves bloku, kopējais trokšņa līmenis dienas periodā
sasniegs 57 dB (A), savukārt izstrādājot 6. un 7. ieguves bloku - 56 dB (A), tādējādi tiks pārsniegts MK
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā – 55 dB (A). Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās,
kuras atrodas plānotās ieguves bloku tiešā ietekmes zonā, neatkarīgi no izstrādes bloka, trokšņa
līmenis dienas periodā sagaidāms robežās no 39 dB(A) līdz 53 dB(A), kā rezultātā netiks pārsniegts
noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena individuālo dzīvojamo māju apbūves
teritorijā.
Teritorijā “Sudrabiņi” trokšņa līmenis izstrādājot 1. ieguves bloku sasniegts 56 dB(A), taču kā jau
minēts iepriekš, atbilstoši kadastra informācijas sistēmā pieejamai informācijai, “Sudrabiņi” ēkas
galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas. Līdz ar to atbilstoši 2014. gada 7.
janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumam nav
attiecināmi vides trokšņa robežlielumi.
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Dzīvojamās apbūves teritorijas transportēšanas maršruta tuvumā
Dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas transportēšanas maršruta tuvumā, trokšņa līmenis
pieaugs par 2 līdz 6 dB(A), taču jāņem vēra, ka lielākā daļa no šīm dzīvojamās apbūves teritorijām
pilnībā vai daļēji ietilpst autoceļu aizsargjoslā, kur atbilstoši MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 2.
pielikumam, noteiktie vides trokšņa robežlielumi uzskatāmi par mērķlielumiem.
Dzīvojamās apbūves teritorijās “Palejas”, “Jaunpalejas” un “Ģedulnieki” esošais fona trokšņa līmenis
vērtējams kā augsts. Atbilstoši aprēķinu rezultātiem, uzsākot derīgā materiāla transportēšanu,
trokšņa līmenis šajās dzīvojamās apbūves teritorijās netiks paaugstināts.
Lielākais trokšņa līmeņa pieaugums 6 dB(A), prognozējams, pie dzīvojamās apbūves teritorijas
“Jaunsvirkaļi”, sasniedzot 57 dB(A), kas saistāms ar to, ka dzīvojamās apbūves teritorija atrodas
transportēšanas maršruta ceļu krustojumā, kas palielina autotransporta radītā trokšņa ietekmi.
Dzīvojamās apbūves teritorijās “Cimmermaņu Rūķi” un “Lapskalni”, kur jau šobrīd trokšņa līmenis
raksturojams kā augsts, attiecīgi 64 dB(A) un 57 dB(A), prognozējams, ka trokšņa līmenis pieaugs līdz
66 dB(A) un 60 dB(A), kā rezultātā tiks pasliktināta esošā situācija. Savukārt dzīvojamās apbūves
teritorijā “Mazrūķi” prognozējams, ka trokšņa līmenis sasniegs 56 dB(A), kā rezultātā tiks pārsniegts
MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā.
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3.5.2. tabula. Summārais augstākais radītais trokšņa līmenis dzīvojamās apbūves teritorijās paredzētās darbības un transportēšanas maršruta tuvumā
Dzīvojamās apbūves
teritorija
Zeltaiņi
Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi**
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi*
Nav nosaukuma
Roņi
Ģedulnieki*
Plostnieki
Lapskalni*
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi
Gobas
Palejas*
Jaunpalejas*
Ciņi
Dambenieki
Egles
Zoskalni

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Esošais fons,
dB (A)

4. ieguves bloks,
esošais fons,
dB (A)

6.ieguves bloks,
esošais fons,
dB (A)

7. ieguves bloks,
esošais fons,
dB (A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

1.ieguves bloks,
esošais fons,
dB (A)
Ldiena

55

46
40
38
35
34
33
33
30
37
51
50
43
46
59
54
57
46
51
53
64
51
52
52
76
76
38
38
36
30

57
52
49
52
51
50
44
41
42
57
52
47
47
59
54
60
47
55
56
66
52
53
53
76
76
40
41
38
38

56
49
45
51
50
48
41
39
42
57
52
47
47
59
54
60
47
55
56
66
52
53
53
76
76
39
39
37
35

56
48
45
51
50
49
50
53
39
57
52
46
47
59
54
60
47
55
56
66
52
53
53
76
76
39
40
38
39

56
51
49
57
56
53
50
42
39
57
52
46
47
59
54
60
47
55
56
66
52
53
53
76
76
40
41
38
39
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Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras atrodas 500 m rādiusā no paredzētās darbības teritorijas, tabulā iekrāsotas ar zilu krāsu, savukārt dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši
Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
** Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr.
16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās apspriešanas,
“Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētajai darbībai un plānotajiem transportēšanas maršrutiem apkopota IVN ziņojuma 2.1.nodaļā 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir 55
dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam, teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumiem.
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Kopējais trokšņa līmenis, ņemot vērā perspektīvos infrastruktūras objektu ekspluatāciju
Vērtējot kopējo prognozēto trokšņa līmeni perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves gadījumā,
pieņemts, ka pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Pumpuri”, “Dambenieki” un “Egles”, kuras atrodas
plānotā valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) tuvumā ir uzstādītas
prettrokšņa sienas, kuru izbūve paredzēta arī VPVB izdotajā 2009. gada 6. novembra atzinumā Nr.16
“Par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”103.
Veicot kopējā trokšņa līmeņa novērtējumu perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves gadījumā,
tika pieņemts, ka derīgā materiāla transportēšana no paredzētās darbības tiek veikta pa pašvaldības
autoceļu A10, vietējas nozīmes autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts nozīmes
galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), savukārt paredzētā darbība tiek
veikta 4. ieguves blokā, tādējādi raksturojot nelabvēlīgāko no situācijām.
Dzīvojamās apbūves teritorijas ieguves bloku tuvumā
Vērtējot kopējo prognozētā fona un paredzētās darbības ietekmi, sagaidāms, ka salīdzinājumā ar 4.
bloka izstrādi pie esošā fona, lielākais trokšņa līmeņa pieaugums sagaidāms pie dzīvojamās apbūves
teritorijām, kuras atrodas tuvāk autoceļa E67 posmam A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce). Augstākais
summārais trokšņa līmenis paredzētās darbības tuvumā tiks sasniegts dzīvojamās apbūves teritorijā
“Pumpuri” - 58 dB(A), kas saistāms ar – autosatiksmes radīto trokšņa līmeni uz autoceļa E67 posma
A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce). Kā rezultātā dzīvojamās apbūves teritorijā, tiks pārsniegts MK
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A). Jānorāda gan, ka dzīvojamās apbūves teritorija
“Pumpuri”, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji atrodas nacionālas nozīmes
infrastruktūras attīstības teritorijā TIN72, kas noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) projekta būvniecības īstenošanai un uzsākot, autoceļa būvniecību ir iespējama šī nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Salīdzinājumā ar 4. bloka izstrādi pie esošā fona, prognozējams, ka dzīvojamās apbūves teritorijā
“Zeltaiņi” trokšņa līmenis paliks nemainīgs, sasniedzot 57 dB(A), kā rezultātā tiks pārsniegts MK
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A).
Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas paredzētās darbības tuvumā, nav sagaidāms
MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktā trokšņa robežlieluma dienas periodā mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A) pārsniegums.
Dzīvojamās apbūves teritorijas transportēšanas maršruta tuvumā
Prognozējams, ka dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsvirkaļi”, perspektīvo infrastruktūras objektu
izbūves gadījumā un situācijā, kad derīgā materiāla transportēšana tiek veikta pa pašvaldības
autoceļu A10, vietējas nozīmes autoceļu V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts nozīmes
galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), trokšņa līmenis dzīvojamās
apbūves teritorijā, salīdzinājumā ar derīgā materiāla transportēšu pie esošā fona, pieaugs par 1
dB(A), sasniedzot 58 dB(A).

103

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas transportēšanas maršruta tuvumā, nav
sagaidāmas trokšņa līmeņa izmaiņas, salīdzinājumā ar derīgā materiāla transportēšanu no
paredzētās darbības pie esošā fona, jo tās atrodas vairāk nekā 1,5 km attālumā no perspektīvajiem
infrastruktūras objektiem.
Atbilstoši MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A) tiks pārsniegts dzīvojamās apbūves teritorijās
“Cimmermaņu Rūķi”, “Mazrūķi”, “Lapskalni” un “Jaunsvirkaļi”.
Savukārt, dzīvojamās apbūves teritorijās “Palejas” un “Jaunpalejas”, kur, kā galvenais trokšņa avots,
minama autotransporta kustība uz valsts nozīmes autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža
(Grenctāle), sagaidāms trokšņa līmeņa samazinājums par 2 dB(A), kas saistāms ar satiksmes
intensitātes samazinājumu uz minētā autoceļa, saistībā ar autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) –
Bauska (Ārce) ekspluatāciju.
3.5.3.tabula. Kopējais augstākais prognozētā fona radītais trokšņa līmenis dzīvojamās apbūves
teritorijās paredzētās darbības un transportēšanas maršruta tuvumā

Dzīvojamās apbūves
teritorija
Zeltaiņi
Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi*
Nav nosaukuma
Roņi
Ģedulnieki*
Plostnieki
Lapskalni*
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi
Gobas
Palejas*
Jaunpalejas*
Ciņi
Dambenieki
Egles
Zoskalni

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Prognozētais fons,
dB (A)

Paredzētā darbība un prognozētais fons,
dB(A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

55

50
47
46
50
52
58
52
53
45
52
50
46
45
59
54
57
46
51
53
64
51
52
52
74
74
45
51
55
43

57
53
50
54
54
58
52
53
46
58
52
49
48
59
54
60
47
52
56
66
52
53
53
74
74
46
51
55
44
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Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras atrodas 500 m rādiusā no paredzētās darbības teritorijas, tabulā iekrāsotas
ar zilu krāsu, savukārt dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai
pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
** Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētajai darbībai un plānotajiem transportēšanas
maršrutiem apkopota IVN Ziņojuma 2.1.nodaļā 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa
robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir 55 dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam,
teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumiem.

Secinājumi
Veicot paredzētās darbības trokšņa novērtējumu kā galvenais iemesls, kas rada trokšņa līmeņa
paaugstinājumu, tika identificēts autotransports. Paredzētās darbības transportēšanas maršrutā
deviņas dzīvojamās apbūves teritorijas robežojas vai atrodas tuvu autoceļam, kā rezultātā,
palielinoties autotransporta kustības intensitātei, tiek ietekmēts esošais trokšņa līmenis. Lai arī
dzīvojamās apbūves teritorija “Zeltaiņi” atrodas vistuvāk paredzētās darbības teritorijai, arī pie šīs
dzīvojamās apbūves teritorijas kā nozīmīgs trokšņa avots norādāms tieši autotransports. Savukārt,
kā galvenais trokšņa avots pie dzīvojamās apbūves teritorijas “Jaunsudrabiņi” ir norādāms ieguves
un apstrādes process, ko plānots veikt 1. ieguves blokā.
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem, pie paredzētās darbības plānotās transportēšanas intensitātes, trīs
dzīvojamās apbūves teritorijās tiks radīts jauns trokšņa robežlieluma pārsniegums dienas periodā un
divās dzīvojamās apbūves teritorijās, kur jau šobrīd trokšņa līmenis raksturojams kā augsts, tiks
pasliktināta esošā situācija.
Ņemot vērā, ka summāri paredzētās darbības realizācija radīs jaunus trokšņa robežlielumu
pārsniegumus un atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās būtiski palielinās esošo trokšņa līmeni,
paredzētā darbība ir īstenojama, realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus.
Trokšņa samazināšanas pasākumiem jābūt efektīviem, lai nodrošinātu, to, ka netiek pārsniegts MK
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena
individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā – 55 dB (A) vai netiek pasliktināta esošā situācija.
Dzīvojamās apbūves teritorijas, pie kurām īstenojami trokšņa samazināšanas pasākumi, ja derīgā
materiāla transportēšana tiek veikta pa pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes autoceļu
V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts nozīmes galvenajam autoceļam A7 Rīga-BauskaLietuvas robeža (Grenctāle):
• “Jaunsudrabiņi” – atrodas 1. ieguves bloka ietekmes zonā (situācijā, kad 1. blokā tiek
veikta gan derīgo izrakteņu ieguve, gan apstrāde);
• “Zeltaiņi” - atrodas ieguves bloku un transportēšanas maršruta ietekmes zonā;
• “Jaunsvirkaļi” - atrodas transportēšanas maršruta ietekmes zonā;
• “Lapskalni” - atrodas transportēšanas maršruta ietekmes zonā;
• “Mazrūķi”- atrodas transportēšanas maršruta ietekmes zonā;
• “Cimmermaņu Rūķi” - atrodas transportēšanas maršruta ietekmes zonā.
Dzīvojamās apbūves teritorijās “Ģedulnieki”, “Palejas” un “Jaunpalejas”, esošais trokšņa līmenis
raksturojams kā augsts, atbilstoši aprēķinu rezultātiem plānotā darbība nepaaugstina esošo
augstāko trokšņa līmeni.
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Ietekmes uz vidi mazinošie pasākumi
Veicot paredzētās darbības trokšņa novērtējumu kā galvenais iemesls, kas rada trokšņa līmeņa
paaugstinājumu, tika identificēts autotransports, līdz ar to ziņojuma ietvaros vērtēti troksni
samazinoši pasākumi, kas vērsti uz to, lai samazinātu autotransporta radītā trokšņa ietekmi
dzīvojamās apbūves teritorijās. Trokšņa samazināšanas pasākumi ziņojuma ietvaros plānoti vērtējot
kopējo ietekmi.
Ziņojuma ietvaros tika izvērtēti trīs iespējamie troksni samazinošie risinājumi:
• dienvidu iecirkņa dienvidu un rietumu puses vaļņa paaugstinājums; ātruma ierobežojumi un
ceļa seguma maiņa transportēšanas maršruta (A10, V1040 un B28) ceļa posmos;
derīgā materiāla transportēšana pa pašvaldības autoceļu A11, līdz pieslēgumam pie
autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce).
Vaļņa paaugstinājums
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem veicot derīgā materiāla ieguvi un apstrādi 1. ieguves blokā,
dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi” tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.)
noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena individuālo dzīvojamo māju apbūves
teritorijā – 55 dB(A). Atbilstoši ziņojuma 1.4. nodaļā sniegtajai informācijai noņemto segkārtas
materiālu ir plānots izvietot dažāda augstuma vaļņos gar ieguves laukumu teritoriju. Teritorijas
dienvidu un dienvidrietumu daļā paredzēts izveidot valni 6 metru augstumā, savukārt ziemeļu un
ziemeļaustrumu daļā aptuveni 4 m augstumā (skat. att. 3.5.1). Minētie vaļņu parametri tika ņemti
vērā veicot trokšņa un gaisa novērtējumu.

3.5.1. attēls. Vaļņu parametri

135

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Lai samazinātu paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni uz minēto dzīvojamās apbūves teritoriju,
ziņojuma ietvaros kā troksni samazinošs pasākums vērtēts vaļņa paaugstinājums. Atbilstoši aprēķinu
rezultātiem, lai nodrošinātu to, ka dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi” netiek pārsniegts
MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena ,
izstrādājot 1. ieguves bloku, dienvidu iecirkņa dienvidu un rietumu puses valni nepieciešams
paaugstināt par 1,3 m, attiecīgi valnis veidojams 7,3 m augstumā.
Informācija par trokšņa līmeni dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas 500 m rādiusā ap
ieguves blokiem, izstrādājot 1. ieguves bloku un ņemot vērā vaļņa augstumu – 7,3 m, apkopota
3.5.4. tabulā un attēlota 10. pielikuma 13. attēlā.
3.5.4. tabula. Augstākais aprēķinātais trokšņa līmenis dzīvojamās apbūves teritorijās, īstenojot
trokšņa samazināšanas pasākumu – vaļņa paaugstinājums
Dzīvojamās
apbūves
teritorija

Esošais fons,
dB (A)

1.bloka izstrāde
(vaļņa augstums 6 m),
paredzētā darbība

Zeltaiņi
46
Namiņi
40
Atkalni
38
Jaunsudrabiņi
35
Sudrabiņi*
34
Pumpuri
33
Jaunsmuģi
33
Mazkļavenieki
30
Surmīši
37
*Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās

55
50
48
57
56
53
50
42
36

1.bloka izstrāde
(vaļņa augstums 7,3 m),
paredzētā darbība

1.bloka izstrāde
(vaļņa augstums 7,3 m),
ar paredzēto darbību un
esošo fonu

54
49
48
55
54
53
49
42
36

55
50
48
55
54
53
49
42
39

informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš
neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”
2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.

Secinājumi
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem izstrādājot 1.ieguves bloku gar dienvidu iecirkņa dienvidu un rietumu
malu veidojot 7,3 m augstu valni tiks nodrošināts, ka dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi”
t.sk., arī teritorijā “Sudrabiņi” netiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides
trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena. Vaļņa paaugstināšana sniedz augstu efektivitāti,
situācijā, kad trokšņa avots ir izvietots pēc iespējas tuvāk valnim. Veicot derīgo izrakteņu izstrādi un
apstrādi 1.blokā - 7,3 m augsts valnis dzīvojamās apbūves teritorijā “Jaunsudrabiņi” samazinās
trokšņa līmeni par aptuveni 2 dB(A), tādējādi tiks nodrošināts, ka netiek pārsniegts MK noteikumos
Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena. MK noteikumos
Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena netiks pārsniegts
arī teritorijā “Sudrabiņi”. Savukārt, atbilstoši aprēķinu rezultātiem izstrādājot 4. ieguves bloku un
veicot derīgā materiāla apstrādi ražošanas laukumā, 7,3 m augsts valnis dzīvojamās apbūves
teritorijā “Jaunsudrabiņi” samazinās trokšņa līmeni par aptuveni 0,4 dB(A), bet dzīvojamās apbūves
teritorijā “Namiņi” par aptuveni 0,1 dB(A), līdz ar to, lai nodrošinātu efektīvāku trokšņa
samazināšanu, pēc derīgo izrakteņu ieguves 1. blokā ieteicams valni saglabāt 7,3 m augstumā.
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Ātruma ierobežojums un ceļa seguma maiņa
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem šobrīd pie esošā fona trokšņa līmeņa (neiekļaujot paredzēto
darbību), MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides trokšņa robežlielums dienas
periodam, individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā, tiek pārsniegts, plānotajam
transportēšanas maršrutam tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās “Ģedulnieki”,
“Lapskalni”, “Cimmermaņu Rūķi”, “Palejas” un “Jaunpalejas”. Uzsākot paredzēto darbību ar plānoto
transportēšanas intensitāti dzīvojamās apbūves teritorijās “Lapskalni” un “Cimmermaņu Rūķi”,
kurās jau šobrīd konstatēts trokšņa robežlieluma pārsniegums, tiks pasliktināta esošā situācija.
Savukārt, dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi”, “Jaunsvirkaļi” un “Mazrūķi”, uzsākot derīgā
materiāla transportēšanu, tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais vides
trokšņa robežlielums trokšņa rādītājam Ldiena individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijā – 55
dB(A).
Lai samazinātu paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni ar paredzēto kravas autotransporta
intensitāti, kas gada laikā dienas periodā sastāda 20 908 kravas autotransporta vienības (10 454 turp
un 10 454 atpakaļ), ziņojuma ietvaros vērtēti troksni samazinošie pasākumi – ātruma ierobežojums
50 km/h visiem transportlīdzekļiem, visā transportēšanas maršruta garumā (A10, V1040 un B28) un
ceļa seguma maiņa no grants seguma uz asfalta segumu atsevišķos transportēšanas maršruta
posmos pie dzīvojamās apbūves teritorijām, pie kurām prognozēts trokšņa robežlieluma
pārsniegums dienas periodā.
Samazinoties braukšanas ātrumam, pieaug vilces dzinēja radītās trokšņa emisijas, ko apliecina arī
veiktie aprēķinu rezultāti ar Francijā izstrādāto aprēķina metodi „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT
ULCPC-CSTB)”. Atbilstoši aprēķinu rezultātiem, samazinot autotransporta kustības ātrumu mazāk
par 50 km/h, autotransporta radītais trokšņa līmenis pieaug. Līdz ar to ziņojuma ietvaros kā troksni
mazinošs pasākums izskatīts tieši ātruma ierobežojums 50 km/h.
Lietuvā veiktie pētījumi apstiprina, ka ātruma samazināšana un ceļa seguma maiņa ietekmē trokšņa
izplatības līmeni. Ātruma samazināšana no 80 km/h līdz 50 km/h atkarībā no transportlīdzekļa veida,
ceļa seguma, satiksmes intensitātes un apkārtējiem vides faktoriem samazina trokšņa līmeni par
vidēji 1 līdz 2 dB(A), savukārt ceļa seguma maiņa no grants seguma uz asfaltu samazina trokšņa
līmeni par vidēji 3 dB(A), atkarībā no asfalta veida un apkārtējiem vides faktoriem104.
Šķembu mastikas asfalts (SMA) ir viens no visbiežāk izmantotajiem troksni samazinošajiem asfalta
segumiem, salīdzinājumā ar asfaltbetonu, vidēji samazinot autotransporta radītā trokšņa līmeni par
2 līdz 5 dB(A), atkarībā no granulometriskā sastāva, transportlīdzekļa veida, satiksmes intensitātes
un apkārtējiem vides faktoriem. Efektīvi ir arī plānā asfalta slāņi, piemēram, BBTM (Béton
Bitumineux Très Mince), kuri trokšņa radīto skaņas līmeni samazina par 3 līdz 4dB (A)105.
Lai novērtētu nelabvēlīgāko no situācijām, aprēķinos pieņemts, ka veicot derīgā materiāla
transportu paredzētā darbība tiek veikta 4. ieguves blokā un ražošanas laukumā. Atbilstoši
modelēšanas rezultātiem ātruma samazināšana paredzētajā transportēšanas maršrutā – pa
pašvaldības autoceļu A10, vietējas nozīmes autoceļš V1040 un pašvaldības autoceļu B28 līdz valsts
nozīmes galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) (gan pie esošā fona, gan
prognozētā fona trokšņa līmeņa), no 80 km/h līdz 50 km/h visiem transportlīdzekļiem, dzīvojamās
apbūves teritorijās, kuras atrodas autoceļu tuvumā, samazina trokšņa līmeni par aptuveni 1 dB(A).
Vērtējot kopējo ietekmi, nosakot ātruma ierobežojumu paredzams, ka dzīvojamās apbūves teritorijā
104
105

https://bjrbe-journals.rtu.lv/article/viewFile/bjrbe.2010.18/2140
https://bjrbe-journals.rtu.lv/article/view/bjrbe.2014.20/1932
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“Mazrūķi”, tiks nodrošināts tas, ka netiek pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais
trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A). Savukārt,
dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi”, “Jaunsvirkaļi”, “Lapskalni” un “Cimmermaņu Rūķi”
joprojām saglabāsies augsts trokšņa līmenis.
Ceļa seguma maiņa no grants seguma uz asfalta segumu, kura akustiskās prasības atbilst šķembu
mastikas asfaltam SMA 11, atbilstoši aprēķinu rezultātiem samazina trokšņa līmeni vēl par 2 līdz 3
dB(A) atkarībā no dzīvojamās apbūves teritorijas novietojuma un apkārtējiem vides faktoriem.
Īstenojot trokšņa samazināšanas pasākumus, kuri ietver ātruma samazināšu līdz 50 km/h un ceļa
posmu asfaltēšanu pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Zeltaiņi” un “Jaunsvirkaļi” tiks nodrošināts,
ka netiek pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas
periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A). Savukārt, dzīvojamās apbūves
teritorijās “Cimmermaņu Rūķi” un “Lapskalni” par 1 dB(A) tiks uzlabota esošā situācija.
Lai mazinātu iespējamo ceļa seguma maiņas ietekmi uz trokšņa līmeni, pie dzīvojamās apbūves
teritorijām, kuras atrodas blakus dzīvojamās apbūves teritorijām, pie kurām paredzēts asfaltēt ceļa
posmu, ieteicams asfaltēšanu veikt garākā posmā (aptuveni plus 50 m no noteiktā minimālā asfalta
posma garuma) arī gar blakus esošajām dzīvojamās apbūves teritorijām, attiecīgi gan “Cimmermaņu
Rūķi” un “Mazrūķi”, gan “Jaunsvirkaļi” un “Jaunozoliņi”.
Informācija par minimālajiem asfaltējamo posmu garumiem apkopota 3.5.5. tabulā, savukārt
informācija par radīto trokšņa līmeni īstenojot trokšņa samazināšanas pasākumus, dzīvojamās
apbūves teritorijās, kuras atrodas pašvaldības autoceļa B28 tuvumā apkopota 3.5.6. tabulā un
attēlota 10. pielikuma 14. un 15. attēlā.
3.5.5. tabula. Minimālās asfalta posma garuma prasības
Dzīvojamās apbūves teritorija

Dzīvojamās apbūves teritorijas
attālums līdz ceļa ass līnijai, m

Minimālais asfalta
posma garums,
m

Zeltaiņi
Jaunsvirkaļi/Jaunozoliņi
Lapskalni
Cimmermaņu Rūķi/Mazrūķi

35
25
12
4 /40

175
190 (+ 50)
110
150 (+ 50)

Secinājumi
Atbilstoši veiktajiem aprēķiniem paredzētā darbība ar plānoto kravas autotransporta intensitāti 20
908 kravas autotransporta vienības gada laikā (10 454 turp un 10 454 atpakaļ), ir īstenojama
realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus – ātruma ierobežojums 50 km/h un atsevišķu ceļa
posmu asfaltēšana, kas nodrošinās, ka dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi”, “Jaunsvirkaļi” un
“Mazrūķi” tiek nodrošināta atbilstība MK noteikumiem Nr. 16 (07.01.2014.), savukārt dzīvojamās
apbūves teritorijās “Lapskalni” un “Cimmermaņu Rūķi”, par 1 dB(A) tiks uzlabota esošā situācija.
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem šo ietekmes uz vidi mazinošo pasākumu īstenošana, nodrošinās
atbilstību MK noteikumiem Nr. 16 (07.01.2014.) vai nepasliktinās esošo situāciju, arī gadījumā, kad
tiks uzsākta perspektīvo infrastruktūras objektu ekspluatācija.
Minimālie īstenojamie trokšņa samazināšanas pasākumi pie dzīvojamās apbūves teritorijām:
• “Zeltaiņi”- ātruma samazināšana visiem transportlīdzekļiem no 80 km/h līdz 50 km/h un ceļa
posma asfaltēšana;
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•
•
•
•

“Jaunsvirkaļi” - ātruma samazināšana visiem transportlīdzekļiem no 80 km/h līdz 50 km/h un
ceļa posma asfaltēšana;
“Lapskalni”- ātruma samazināšana visiem transportlīdzekļiem no 80 km/h līdz 50 km/h un
ceļa posma asfaltēšana;
“Mazrūķi” - ātruma samazināšana visiem transportlīdzekļiem no 80 km/h līdz 50 km/h;
“Cimmermaņu Rūķi” - ātruma samazināšana visiem transportlīdzekļiem no 80 km/h līdz 50
km/h un ceļa posma asfaltēšana.

Iepriekš aprakstītie minimāli īstenojamie trokšņa samazināšanas pasākumi ir ņemti vērā izstrādājot
detālplānojuma risinājumus.
Papildus tam, norādām, ka 2014. gada 16.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES)
Nr.540/2014 par mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas
sistēmām106, tiek paredzēts, ka jaunajiem transportlīdzekļiem no 2016. gada līdz 2026. gadam,
atbilstoši regulā minētajām ir jāsamazina transportlīdzekļu radītais trokšņa līmenis par 1 dB(A) līdz 2
dB(A) atkarībā no transportlīdzekļa dzinēja jaudas. Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvai 2007/45/EK107, transportlīdzekļi, kuri konstruēti un izgatavoti kravu pārvadāšanai un kuru
maksimālā masa pārsniedz 12 tonnas atbilst N3 kategorijai. Ziņojuma ietvaros autotransporta
radītais trokšņa līmenis novērtēts, atbilstoši MK noteikumu Nr. 16 (07.01.2014.) 1. pielikumam, kurā
noteikts, ka autotransporta radīta trokšņa novērtēšanai jāizmanto Francijā izstrādātā aprēķina
metode „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT ULCPC-CSTB)”. Minētā aprēķinu metode un tajā iekļautie
emisijas faktori izstrādāti, pirms 2014. gada 16. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)
Nr.540/2014. Attiecīgi, izmantojot jaunākos N3 kategorijas transportlīdzekļus vai, uzstādot trokšņa
slāpēšanas sistēmas, kas satur šķiedrainus skaņu absorbējošus materiālus, iespējams sasniegt
efektīvāku rezultātu autotransporta radītā trokšņa samazināšanai.

106
107

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0540&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0046&from=LV
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3.5.6. tabula. Augstākais aprēķinātais trokšņa līmenis dzīvojamās apbūves teritorijās, īstenojot trokšņa samazināšanas pasākumus

Dzīvojamās apbūves
teritorija

Zeltaiņi
Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi**
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi*
Nav nosaukuma
Roņi
Ģedulnieki*
Plostnieki
Lapskalni*
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi

Esošais fons,
paredzētā darbība
bez trokšņa
samazināšanas
pasākumiem,
dB (A)

Esošais fons, paredzētā
darbība un ātruma
samazināšana uz 50
km/h,
dB (A)

Esošais fons, paredzētā
darbība, ātruma
samazināšana uz 50
km/h un atsevišķu ceļu
posmu asfaltēšana,
dB (A)

Prognozētais fons (ar
prettrokšņa sienām autoceļa
E67 tuvumā), paredzētā
darbība, ātruma samazināšana
uz 50 km/h un atsevišķu ceļu
posmu asfaltēšana,
dB (A)

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Esošais fons,
dB (A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

55

46
40
38
35
34
33
33
30
37
51
50
43
46
59
54
57
46
51
53
64
51
52

57
52
49
52
51
50
44
41
42
57
52
47
47
59
54
60
47
55
56
66
52
53

56
52
49
52
51
50
44
41
42
56
51
47
47
59
54
59
46
54
55
65
51
52

54
52
49
52
51
50
44
41
42
55
50
45
47
59
54
56
46
54
53
63
51
52

55
53
50
54
54
58
52
53
46
55
51
49
48
59
54
56
46
54
53
63
51
52
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Dzīvojamās apbūves
teritorija

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Esošais fons,
dB (A)

Esošais fons,
paredzētā darbība
bez trokšņa
samazināšanas
pasākumiem,
dB (A)
Ldiena

Esošais fons, paredzētā
darbība un ātruma
samazināšana uz 50
km/h,
dB (A)

Esošais fons, paredzētā
darbība, ātruma
samazināšana uz 50
km/h un atsevišķu ceļu
posmu asfaltēšana,
dB (A)

Prognozētais fons (ar
prettrokšņa sienām autoceļa
E67 tuvumā), paredzētā
darbība, ātruma samazināšana
uz 50 km/h un atsevišķu ceļu
posmu asfaltēšana,
dB (A)
Ldiena

Ldiena
Ldiena
Ldiena
Ldiena
Gobas
52
53
52
52
Palejas*
76
76
76
76
Jaunpalejas*
76
76
76
76
Ciņi
38
40
40
40
Dambenieki
38
41
41
41
Egles
36
38
38
38
Zoskalni
30
38
38
38
Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
**Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7.

52
74
74
46
51
55
44

janvāra MK
noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.

Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētajai darbībai un plānotajiem transportēšanas maršrutiem apkopota 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās
apbūves teritorijās ir 55 dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam, teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par
mērķlielumiem.

141

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Derīgā materiāla transports līdz pieslēgumam pie autoceļa E67
Ziņojama izstrādes laikā paredzētās darbības ierosinātājs konsultējās ar VSIA ‘’Latvijas valsts ceļi’’
par iespējamo pašvaldības autoceļa A11 pieslēguma izbūvi pie plānotā valsts galvenā autoceļa E67
posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), tomēr precīzs izbūves gads un precīzi tehniskie risinājumi
ziņojuma izstrādes brīdī nav zināmi. Šādu pieslēgumu atbalsta arī Iecavas novada pašvaldība
(tagadējā Iecavas pagasta pašvaldība) (skat. 15. pielikumu).
Pašvaldības autoceļa A11 posmā līdz iespējamam pieslēgumam pie plānotā valsts galvenā autoceļa
E67/A7 Via Baltica posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), atrodas mazāks dzīvojamo apbūvju skaits,
līdz ar to ziņojuma ietvaros, derīgā materiāla transportēšana iepriekš minētājā maršrutā vērtēta kā
ietekmes uz vidi mazinošs pasākums. Informācija par dzīvojamās apbūves teritoriju attālumu līdz
iespējamam transportēšanas maršrutam un paredzētās darbības teritorijai apkopota 3.5.7.tabulā.
3.5.7. tabula. Iespējamā transportēšanas maršruta tuvumā esošās dzīvojamās apbūves teritorijas
Minimālais attālums līdz
Minimālais attālums līdz
Dzīvojamās apbūves
paredzētās darbības nekustamā
transportēšanas maršruta ceļa ass
teritorijas nosaukums
īpašuma kadastra robežai, m
līnijai, m
Ciņi*
1100
230
Dambenieki*
1260
100
Egles*
1495
180
Zoskalni*
>1500
1200
Ņemot vērā, ka pastāv iespēja, ka derīgo materiālu būs nepieciešams izvest dažādos virzienos
novērtējot kopējo trokšņa līmeni pēc iespējamā pieslēguma izbūves pie valsts galvenā autoceļa E67
posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), tika pieņemts, ka 70% no kravas autotransporta, kas pārvadā
derīgo materiālu no derīgo izrakteņu atradnes “Jaunbemberi” un paredzētās darbības (atradne
‘’Purmales 2020’’) tiek novirzīti virzienā uz autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce)
pieslēgumu, bet 30% no kravas autotransporta derīgā materiāla transportēšanu veic pa pašvaldības
autoceļu B28, savukārt paredzētā darbība tiek veikta 4. ieguves blokā un ražošanas laukumā.
Informācija par kopējo kravas autotransporta intensitāti apkopota 3.5.7.tabulā.
Pieņemts, ka pie dzīvojamās apbūves teritorijām “Pumpuri”, “Dambenieki” un “Egles”, kuras atrodas
plānotā valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) tuvumā ir uzstādītas
prettrokšņa sienas, kuru izbūve paredzēta arī VPVB izdotajā 2009. gada 6. novembra atzinumā Nr.16
“Par valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”108.
Aprēķinu rezultāti trokšņa rādītājam Ldiena attēloti 10.pielikuma 16.-18. attēlā, bet augstākais
aprēķinātais trokšņa līmenis paredzētās darbības vietas un transportēšanas maršruta tuvumā
novietotajās dzīvojamās apbūves teritorijās apkopots 3.5.9. tabulā.
3.5.8. tabula. Derīgā materiāla transportēšanas apjoms no derīgo izrakteņu atradnēm

108

Derīgo izrakteņu atradne

Kravas transporta vienību skaits gadā, vienā virzienā

Jaunbemberi
Paredzētā darbība

3960
10 454

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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Paredzētās darbības ietekme
Vērtējot tikai paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni situācijā, kad derīgā materiāla ieguve tiek
veikta 4. ieguves blokā un transportēšana pilnā apjomā tiek veikta, pa pašvaldības autoceļu A11 līdz
pieslēgumam pie valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce), prognozējams,
ka MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu
dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A), tiks pārsniegts dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi”
un “Jaunsvirkaļi”, kur tas sasniegs 56 dB(A).
Pārējās dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras atrodas paredzētās darbības un transportēšanas
maršruta tuvumā nav sagaidāms, ka tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais
trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A).
Prognozētā kopējā ietekme perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves gadījumā un atbilstoši
transportēšanas intensitātes sadalījumam
Augstākais trokšņa līmenis ieguves bloku tuvumā tiks sasniegts dzīvojamās apbūves teritorijā
“Pumpuri” - 58 dB(A), kas saistāms ar plānoto autotransporta kustību uz autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce). Rezultātā, prognozējams, ka dzīvojamās apbūves teritorijā, tiks
pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā
mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A). Jānorāda gan, ka dzīvojamās apbūves teritorija
“Pumpuri”, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji atrodas nacionālas nozīmes
infrastruktūras attīstības teritorijā TIN72, kas noteikta autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska
(Ārce) projekta būvniecības īstenošanai un uzsākot, autoceļa būvniecību ir iespējama šī nekustamā
īpašuma atsavināšana.
Dzīvojamās apbūves teritorijā “Zeltaiņi” nav sagaidāmas izmaiņas, salīdzinājumā ar 4. bloka izstrādi
pie esošā fona un prognozētā fona. Trokšņa līmenis paliks nemainīgs, sasniedzot 57 dB(A), kā
rezultātā tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas
periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A).
Tiek prognozēts, ka veicot derīgā materiāla transportēšanu atbilstoši minētajam intensitātes
sadalījumam, dzīvojamās apbūves teritorijās pašvaldības autoceļa B28 tuvumā, tiks samazināts
transportēšanas radītais trokšņa līmenis. Dzīvojamās apbūves teritorijās “Cimmermaņu rūķi”,
“Lapskalni” un “Jaunsvirkaļi”, kur prognozētais trokšņa līmenis, situācijā, kad derīgā materiāla
transportēšana no paredzētās darbības tiek veikta tikai pa pašvaldības autoceļu B28 (neīstenojot
3.1.1.nodaļā aprakstītos trokšņa samazināšanas pasākumus), sasniedz 66 dB(A), 60 dB(A) un 58
dB(A), situācijā, kad daļa no derīgā materiāla transportēšanas tiek veikta citā virzienā un ir īstenoti
3.1.nodaļā aprakstītie trokšņa samazināšanas pasākumi, samazināsies par 3 līdz 7 dB(A). Tomēr,
joprojām saglabāsies MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktā trokšņa robežlieluma
pārsniegums dienas periodā.
Dzīvojamās apbūves teritorijās “Ciņi”, “Dambenieki” un “Egles” sagaidāms trokšņa līmeņa
pieaugums, taču netiek prognozēts, ka tiks pārsniegts MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.)
noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās - 55 dB(A).
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Secinājumi
Atbilstoši aprēķinu rezultātiem kopējais trokšņa līmenis situācijā, kad tiek veikta perspektīvo
infrastruktūras objektu ekspluatācija, un veicot derīgā materiāla transportēšanu no derīgo izrakteņu
atradnes “Jaunbemberi”, un paredzētās darbības, ar kravas autotransporta intensitātes sadalījumu
30/70, dzīvojamās apbūves teritorijās “Zeltaiņi” un “Jaunsvirkaļi”, tiks pārsniegts MK noteikumos Nr.
16 (07.01.2014.) noteiktais trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves
teritorijās - 55 dB(A). Lai novērstu trokšņa robežlielumu pārsniegumu un uzlabotu situāciju, pie
minētajām dzīvojamās apbūves teritorijām, būtu īstenojami trokšņa samazināšanas pasākumi
(ātruma ierobežojums un ceļa seguma maiņa), kuri aprakstīti iepriekš.
Aprēķinu rezultāti, īstenojot trokšņa samazināšanas pasākumus, apkopoti 3.5.7. tabulā.
Ņemot vērā, ka pastāv iespēja, ka situācijā, kad būs iespējama derīgā materiāla izvešana pa
pašvaldības autoceļu A11 līdz pieslēgumam pie plānotā valsts galvenā autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne) – Bauska (Ārce), paredzētā darbība būs uzsākta, īstenoti būs arī sadaļā ātruma
ierobežojums un ceļa seguma maiņa, minētie troksni samazinošie pasākumi. Līdz ar to uzsākot
derīgā materiāla izvešanu ar transportēšanas intensitātes sadalījumu nebūs nepieciešams īstenot
jaunus troksni samazinošus pasākumus.
Ziņojuma izstrādātāji vērš uzmanību, ka ziņojuma ietvaros veikti indikatīvi aprēķini prettrokšņa
sienām, kas uzstādītas pie dzīvojamās apbūves teritorijām, kuras atrodas autoceļa E67 posma A4
(Saulkalne) - Bauska (Ārce) tuvumā. VPVB izdotajā 2009. gada 6. novembra atzinumā Nr.16 “Par
valsts galvenā autoceļa E67 posma A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) būvniecības ietekmes uz vidi
novērtējuma noslēguma ziņojumu”109 ir norādīts, ka konkrēti prettrokšņa pasākumi konkrētās vietās
tiks risināti tehniskās projektēšanas stadijā, līdz ar to izvēlētie risinājumi var atšķirties no ziņojuma
ietvaros apskatītā, kā rezultātā var atšķirties trokšņa emisijas.

109

http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3208
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3.5.9. tabula. Augstākais aprēķinātais trokšņa līmenis transportēšanas maršruta tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās veicot derīgā
materiāla transportēšanas intensitātes sadalījumu

Dzīvojamās apbūves
teritorija

Zeltaiņi
Namiņi
Atkalni
Jaunsudrabiņi
Sudrabiņi
Pumpuri
Jaunsmuģi
Mazkļavenieki
Surmīši
Jaunsvirkaļi*
Jaunozoliņi*
Bez nosaukuma
Roņi
Ģedulnieki*
Plostnieki
Lapskalni*
Dumpji
Lielie Rūķi
Mazrūķi
Cimmermaņu
Rūķi*
Straumēnrūķi
Kalna Rūķi

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde
un transportēšana pa A11
(tikai paredzētā darbība)
dB(A)

Kopējais prognozētais fona trokšņa līmenis
veicot ieguvi, apstrādi un transportēšanu
atbilstoši sadalījumam 30/70,
dB(A)

Kopējais prognozētais fona trokšņa līmenis veicot
ieguvi, apstrādi un transportēšanu atbilstoši
sadalījumam 30/70 ar trokšņa samazināšanas
pasākumiem,
dB(A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Ldiena

56
52
48
52
51
49
44
40
40
56
49
43
41
39
37
30
<30
<30
<30

57
53
50
54
54
58
52
53
46
57
51
48
47
59
54
57
45
52
53

55
53
50
54
54
58
52
53
46
55
51
48
47
59
54
53
45
52
51

<30

64

59

<30
<30

50
51

50
51

55
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Dzīvojamās apbūves
teritorija

Gobas
Jaunpalejas*
Palejas*
Ciņi
Dambenieki
Egles
Zoskalni

Trokšņa
robežlielums,
dB (A)

Derīgo izrakteņu ieguve, apstrāde
un transportēšana pa A11
(tikai paredzētā darbība)
dB(A)

Kopējais prognozētais fona trokšņa līmenis
veicot ieguvi, apstrādi un transportēšanu
atbilstoši sadalījumam 30/70,
dB(A)

Ldiena

Ldiena

Ldiena

Kopējais prognozētais fona trokšņa līmenis veicot
ieguvi, apstrādi un transportēšanu atbilstoši
sadalījumam 30/70 ar trokšņa samazināšanas
pasākumiem,
dB(A)
Ldiena

<30
<30
<30
41
45
41
37

51
74
74
46
52
55
44

51
74
74
45
51
55
44

Piezīme: dzīvojamās apbūves teritorijas, kuras, atbilstoši Iecavas novada teritorijas plānojumam daļēji vai pilnībā ietilpst autoceļu aizsargjoslā atzīmētas ar *.
**Pēc kadastra informācijas sistēmā pieejamās informācijas “Sudrabiņi” ēkas galvenais lietošanas veids ir citas, iepriekš neklasificētas, ēkas. Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK
noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumam uz šādu ēku nav attiecināmi vides trokšņa robežlielumi, Ņemot vērā iedzīvotāju interesi pēc sabiedriskās
apspriešanas, “Sudrabiņi” tika iekļauti trokšņa izvērtējumā.
Informācija par dzīvojamo apbūves teritoriju minimālo attālumu līdz paredzētajai darbībai un plānotajiem transportēšanas maršrutiem apkopota 2.1.1.tabulā.
2014. gada 7. janvāra MK noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” ir noteikts, ka trokšņa robežlielums dienas periodā mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās ir
55 dB(A), savukārt atbilstoši 2.pielikumam, teritorijās, kuras ietilpst autoceļu aizsargjoslā, noteiktie vides trokšņa robežlielumi ir uzskatāmi par mērķlielumu.
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3.6. Paredzētās darbības radītās vibrācijas un to ietekmes novērtējums
Plānotie spridzināšanas darbi ir īslaicīgs vibrāciju emisiju avots. 2012. gada 3. janvāra MK noteikumi Nr.25
“Noteikumi par spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību” nosaka, ka spridzināšanas darbu
projektā jānorāda drošais attālums un sprādziena seismiskā iedarbība uz būvēm, bet nesniedz kritērijus
šādas darbības novērtēšanai. Latvijas Republikā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz vibrāciju
iedarbības robežvērtības. Standarti, kas reglamentē vibrāciju robežlielumus pasaulē, ir izstrādāti ļoti
ierobežotā skaitā, piemēram ASV, Kanādā, Itālijā, Francijā, Zviedrijā, Vācijā, Lielbritānijā u.c., no tiem,
reģionāli vistuvāk Latvijai, būtu uzskatāmi Zviedrijas, Lielbritānijas vai Vācijas standarti. Ņemot vērā, ka
Zviedrijā ģeoloģiskie apstākļi ir ievērojami atšķirīgāki no Latvijas, savukārt Lielbritānijas standartā noteiktie
ierobežojumi nav tik stingri kā Vācijas standartā DIN 4150. Šī IVN ietvaros tika piemērotas citas ES
dalībvalsts – Vācijas – nacionālais standarts - “Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf
bauliche Anlagen, Englische Übersetzung von DIN 4150-3:2016-12”. Šāda pieeja izmantota arī citos līdzīga
rakstura pētījumos Latvijā (V. Ņikuļins).
Saskaņā ar Vācijas standartu DIN 4150-3:2016-12, pieļaujamās vibrāciju robežvērtības110 objektiem karjera
apkārtnē ir šādas:
- jūtīgām ēkām un būvēm Vkr=3 mm/s;
-

dzīvojamām ēkām un būvēm Vkr = 5 mm/s;
rūpnieciskajām būvēm Vkr = 20 mm/s;
apakšzemes dzelzsbetona struktūrām Vkr =80 mm/s.

Apkārtējie objekti – dzīvojamās mājas, saimnieciskās ēkas, ražošanas objekti un infrastruktūras objekti –
vēsturiski ir būvēti dažādos laika periodos un atšķirīgi ir arī ēku konstruktīvie elementi. Lai samazinātu
spridzināšanas darbu ietekmi uz šādiem objektiem, drošais attālums dzīvojamām ēkām aprēķinos ir
palielināts 2 reizes.
Lai novērtētu paredzamo darbu ietekmi no spridzināšanas darbu veikšanas, saskaņā ar metodiku, tika
izmantoti šādi raksturlielumi:
- maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums (maksimāli pieļaujamais lādiņa lielums, kas nerada nozīmīgas
sekas apkārtējiem objektiem, nepārsniedz pieļaujamo robežlielumu attiecīgam objektam);
- drošu attālumu noteikšana spridzināšanas darbu veikšanai.
Veicot karjera izstrādi parasti tiek izmantoti mazāki lādiņi (20 – 50 kg), iecirkņos, kuros pieļaujamā lādiņa
lielums urbumā ir mazāks par 20 kg, paredzēts izmantot drupināšanas metodi, kad spridzināšanas darbi nav
nepieciešami.
Aprēķinu rezultātā iegūta pārskata karte (skat. 3.6.1. attēls), kurā ir attēloti tuvākie jutīgie objekti, kā arī
spridzināšanas darbus limitējošie vibrāciju robežlielumi, katram vibrāciju saņemošajam apkārtējam
objektam un to savstarpējā mijiedarbība attiecībā uz pieļaujamā lādiņa lielumu un drošu attālumu
spridzināšanas darbu veikšanai.
Spridzināšanas darbu radītās ietekmes uz apkārtējām būvēm un infrastruktūras objektiem var noteikt
izmantojot:
- Tiešo pētījumu metodes, veicot eksperimentālus spridzināšanas darbus un veicot mērījumus pie
objektiem, kuri saņem ietekmi,

110

Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Englische Übersetzung von DIN 41503:2016-12
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-

-

Kvantitatīvas pētījumu metodes - spridzināšanas darbu radītās ietekmes novērtējums aprēķinu
ceļā, ņemot vērā konkrētos apstākļus izpētes objektā un tā tuvumā, izmantotās spridzināšanas
metodes un lādiņa masu un citus ietekmējošus faktorus;
un kvalitatīvo pētījumu metodes, kuras sniedz vispārīgāku informāciju, kas nav saistīta ar tiešu
izpētes objektu, bet sniedz vispārēju par kalnrūpniecības nozari un tās ietekmēm.

Ņemot vērā faktiskos apstākļus izpētes teritorijā, kurā karjers vēl nav ierīkots, un nav sākti izstrādes darbi,
par piemērotāko ir izvēlēta kvantitatīvo pētījumu metode, lai noteiktu spridzināšanas darbu ietekmi uz
apkārtnē esošajiem jutīgajiem objektiem.
Paredzētās darbības radīto vibrāciju lieluma novērtēšanai ar kvantitatīvu metodi tika izmantota literatūrā
un publikācijas pieejamā informācija111. Savukārt iegūto lielumu novērtēšana tika veikta saskaņā DIN 41503:2016-12 noteiktajiem robežlielumiem112.
Sprādzienu izraisītās vibrācijas lielumu nosaka šādi faktori:
• kopējais sprāgstvielu daudzums izstrādes laukumā,
• spridzināšanas shēma,
• ģeoloģiskās vides apstākļi sprādziena vietā,
• attālums no spridzināšanas iecirkņa līdz ēkām un būvēm,
• segkārtas nogulumu sastāvs.
Lādiņa masas pieļaujamā – robežvērtība aprēķināta pēc formulas113, kurā ņemts vērā seismiskā efekta
samazināšanās pie īsas palēninātas spridzināšanas:

Qmax=
kur,
Qmax
Vkr
K
r

vkr B
K

2 /3

(1)r

3

(1)

- lādiņa masas pieļaujamā – robežvērtība, kg;
- atļautais, kritiskais vibrācijas ātrums, cm/s;
- seismiskuma koeficients, kura vērtība ir diapazonā no 100 līdz 400;
- attālums no spridzināšanas vietas līdz objektam;

111

А.И. Субботин, Н.И. Гаврилов, С.В. Колесникова., Документы по безопасности, надзорной и разрешительной
деятельности в области взрывных работ и изготовления взрывчатых материалов, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, 2009
112
Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Englische Übersetzung von DIN 41503:2016-12
113
Горбонос М.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по практическим занятиям и выполнению самостоятельных работ
по дисциплине «Технология и безопасность взрывных работ», ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, 2011
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Koeficients B nosaka seismiskā efekta pazemināšanās pakāpi pie īsas palēninātas spridzināšanas, kur N urbumu (grupu) skaits ar palēninājumu.

B=

kur,
B
N

(2)

2/3 N

- koeficients, kuru nosaka, ievērojot seismiskā efekta pazemināšanās pakāpi pie īsas,
palēninātas spridzināšanas
- lādiņu grupu skaits ar kopējo masu Q, ar laika aizturi starp sprādzieniem katrā
grupā ne mazāk kā 20 ms;

Seismiskuma koeficienta K rādītāji mainās diapazonā no 100 līdz 400114.
Seismiski drošas zonas rādiusa aprēķinam karjeros pie vairākkārtējiem, masveida sprādzieniem,
projektēšanas stadijā pieņemta koeficienta augšējā vērtība K = 400115.
Seismiski droša attāluma aprēķins tika veikts pakāpeniskiem spridzināšanas apstākļiem. Aizkavēšanās starp
sprādzieniem vienā rindā ir aptuveni 25 milisekundes (turpmāk tekstā - ms). Aizkavēšanās starp
sprādzieniem blakus rindā 42 ms. Pakāpeniskas, īsas palēninātas spridzināšanas apstākļiem, seismiski drošu
attālumu nosaka pēc formulas116:

Rdroš

(3)

kur,

kur
Rdroš
Kg
Kē
N
Q-

- drošs attālums no sprādziena vietas līdz ēkai, m;
- koeficients, kas atkarīgs no grunts sastāva zem ēkām;
- koeficients, kas atkarīgs no ēkas tipa;
- koeficients, kas atkarīgs no spridzināšanas apstākļiem (irdināšanas lādiņiem = 1);
- lādiņu grupu skaits ar kopējo masu Q, ar laika aizturi starp sprādzieniem katrā
grupā ne mazāk kā 20 ms;
lādiņa masa, kg.

Droša attāluma noteikšanas nosacījumi attiecas uz ēkām, kas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ja ēkām ir
bojājumu klātbūtne (piemēram, plaisas sienās utt.), tad drošības attālumi jāpalielina vismaz 2 reizes.
Aprēķini ir veikti maksimālā lādiņa masas noteikšanai, kas nodrošina robežlieluma ievērošanu atbilstošai
ēku grupai un droša attāluma noteikšanai, izmantojot attiecīgu sprāgstvielu daudzumu, lai nerastos
bojājumi apkārt izvietotajiem objektiem.
Lādiņa lielums var tikt koriģēts, izstrādājot “Spridzināšanas darbu projektu” un sastādot spridzināšanas
darbu karti katram atsevišķam spridzināšanas gadījumam, ņemot vērā konkrētus darba apstākļus (konkrētā
lādiņa izvietojums, spridzināšanas metode, dziļums u.c.) un situācijas parametrus (gruntsūdeņus stāvoklis,
seismiskuma koeficienta korekcija u.c.).

114

Горбонос М.Г. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по практическим занятиям и выполнению самостоятельных работ
по дисциплине «Технология и безопасность взрывных работ», ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, 2011
115
Turpat
116
А.И. Субботин, Н.И. Гаврилов, С.В. Колесникова., Документы по безопасности, надзорной и разрешительной
деятельности в области взрывных работ и изготовления взрывчатых материалов, БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ
ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ, 2009
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Urbumus atradnē parasti izvieto tīklveidā, piemēram, 10 x 10 m tīklā, arī urbumu dziļums var variēt no
dažiem metriem līdz 6-7 m, ko nosaka saskaņā ar konkrēto darbu uzdevumu un apstākļiem izstrādes vietā
(apkārtējie objekti u.c.).
Aprēķinos tika noteikts pieļaujamais sprāgstvielu lādiņa lielums, kurš nodrošina seismiski drošu
robežlielumu ievērošanu. Rezultāti tika iegūti, ņemot vērā mainīgus parametrus: vibrācijas ātrumu, grupu
skaitu (ekvivalentu urbumu skaitu) un attālumus līdz tuvākajiem objektiem (dzīvojamajām mājām,
ražošanas ēkām, lauksaimniecības būvēm un infrastruktūras objektiem). Aprēķini veikti 1 urbuma lādiņam
un veicot spridzināšanu ar palēninājumu, urbumu grupu skaitam 10, 30, 50, 70 un 100.
Maksimālā pieļaujamā lādiņa lieluma un drošā attāluma aprēķins
Daļiņu maksimālais ātrums (peak particle velocity) (saīsināti un turpmāk tekstā arī – DMA) ir vispārīgi
pieņemts un izmantots vibrācijas līmeņa noteikšanas indikators. Lielāka daļa normatīvu un standartu
nosaka vibrāciju robežlielumus attiecībā uz DMA, kura mērījumus izsaka mērvienībās mm/s.
Izvērtējot situāciju paredzētās darbības vietā un tās apkārtnē, sabiedriski nozīmīgi vai objekti ar
kultūrvēsturisku nozīmi, kuriem saskaņā ar DIN 4150-3, 2016-12 ir piemērojams zemākais pieļaujamais
DMA robežslieksnis 3 mm/s117, netika konstatēti.
Paredzētās darbības teritorijas tuvumā atrodas vairākas viensētas ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, un
ciemats Audrupi, kuriem piemēro DMA robežlielumu 5 mm/s, kā arī lauksaimniecības un rūpniecības
objekti, kurām tika piemērots DMA robežlielums 20 mm/s.
Viensētu, dzīvojamās apbūves attālums līdz derīgo izrakteņu atradnei “Purmales 2020” apkopots 3.6.1.
tabulā. Lādiņa lieluma aprēķina veikšanai nozīmīgākās ir tuvākās ēkas, vai arī būves ar atšķirīgu DMA.
3.6.1. tabula. Paredzētās darbības teritorijas tuvumā novietoto viensētu un dzīvojamās apbūves
teritoriju attālums līdz derīgo izrakteņu atradnei “Purmales 2020”
Attālums līdz
Daļiņu maksimālais
Attālums līdz
nekustamā īpašuma
ātrums
Viensētas nosaukums
paredzētās darbības
“Purmales” kadastra
DMA118,
ieguves teritorijai
robežai
mm/s
Zeltaiņi
60
100
5
Jaunsudrabiņi
105
125
5
Namiņi
135
170
5
Mazkļavenieki
150
230
5
Sudrabiņi

210

230

5

Surmīši

335

340

5

Atkalni

350

380

5

Pumpuri
Audrupi
Jaunsmuģi
Bez nosaukuma
Jaunsvirkaļi

370
400
360
510
550

390
410
450
540
580

5
5
5
5
5

117

Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Englische Übersetzung von DIN 41503:2016-12
118
Turpat
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Jaunozoliņi

Attālums līdz
nekustamā īpašuma
“Purmales” kadastra
robežai
550

Roņi
Ģedulnieki
Plostnieki

630
760
940

Viensētas nosaukums

580

Daļiņu maksimālais
ātrums
DMA118,
mm/s
5

650
790
965

5
5
5

Attālums līdz
paredzētās darbības
ieguves teritorijai

Atļautais, seismiski drošais attālums novērtēts, izmantojot formulu (3). Novērtējot seismiski drošo
attālumu, tika pieņemts: Kgi = 20 (augsne ūdens piesātināta); Ke = 2.0 (nelielas apdzīvotas vietas).
Aprēķinu rezultāta piemērs, sprāgstvielu daudzumam ar īsu palēninātu spridzināšanas metodi, urbumu
grupu skaitam 100 ir atspoguļots 3.6.1. attēlā.
Veicot maksimālā lādiņa lieluma aprēķinu, saskaņā ar metodiku tika pieņemts koeficients Kg = 20, Kē=2,
seismiskuma koeficients K=400.
Maksimālā lādiņa lieluma aprēķins sprādziena punktos, lai nodrošinātu robežlielumu Vkr ne vairāk par 5
mm/s (frekvence 1 – 10 Hz), un seismiski drošā attāluma aprēķins atskaites punktos viensētās “Zeltaiņi”,
‘’Namiņi’’, ‘’Mazklavenieki’’, ‘’Surmīši’’, ‘’Atkalni’’, ‘’Pumpuri’’, ‘’Jaunsmuģi’’, “Jaunozoliņi”, “Jaunsvirkaļi”,
‘’Roņi’’, ‘’Ģedulnieki’’, ‘’Plostnieki’’, ‘’Sudrabiņi’’, ‘’Jaunsudrabiņi”, “Bez nosaukuma” un apdzīvotā vietā
‘’Audrupi’’ ir apkopoti 3.6.2. – 3.6.16. tabulās.
3.6.2. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Zeltaiņi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
100

10
100

30
100

50
100

70
100

100
100

1,04

-

-

-

-

-

-

10,42

31,25

52,08

72,92

104,1

-

49

54

56

58

60

-

98

108

112

116

119
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3.6.3. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – viensēta “Namiņi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
170

10
170

30
170

50
170

70
170

100
170

5,12

-

-

-

-

-

-

51,18

153,53

255,89

358,24

511,77

-

84

92

95

98

101

-

167

183

191

196

202

3.6.4. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – viensēta
“Mazkļavenieki”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
230

10
230

30
230

50
230

70
230

100
230

12,67

-

-

-

-

-

126,74

380,22

633,70

887,18

1267,40

-

113

124

129

133

137

-

226

248

258

266

274
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3.6.5. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – viensēta “Surmīši”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
340

10
340

30
340

50
340

70
340

100
340

40,94

-

-

-

-

-

1228,25

2047,08

-

409,42

2865,92

4094,17

-

138

167

183

191

196

-

276

334

366

382

393

3.6.6. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Atkalni”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
380

10
380

30
380

50
380

70
380

100
380

57,16

-

-

-

-

-

571,58

1714,75

2857,92

4001,08

5715,83

187

205

213

220

226

373

409

427

439

452
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3.6.7. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – viensēta “Pumpuri”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
390

10
390

30
390

50
390

70
390

100
390

61,79

-

-

-

-

-

-

617,91

1853,72

3089,53

4325,34

6179,06

-

192

210

219

225

232

-

383

420

438

451

464

3.6.8. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – apdzīvota vieta
“Audrupi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
410

10
410

30
410

50
410

70
410

100
410

71,79

-

-

-

-

-

717,93

2153,78

3589,64

5025,49

7179,27

201

221

230

237

244

403

441

461

474

488

-

Maksimālā lādiņa lielums, sprādziena punktos, lai nodrošinātu robežlielumu Vkr ne vairāk par 5 mm/s
(frekvence 1 – 10 Hz), un seismiski drošā attāluma aprēķins, atskaites punktā viensētā “Jaunsmuģi”
apkopots 3.6.9. tabulā.

154

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

3.6.9. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Jaunsmuģi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
450

10
450

30
450

50
450

70
450

100
450

94,92

-

-

-

-

-

-

949,22

2847,66

4746,09

6644,53

9492,19

-

221

242

253

260

268

-

442

485

506

520

536

3.6.10. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensētas “Jaunozoliņi”
un “Jaunsvirkaļi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
580

10
580

30
580

50
580

70
580

100
580

203,24

-

-

-

-

-

-

2032,42

6097,25

10162,0
8

14226,92

20324,1
7

-

235

285

312

326

335

-

470

570

624

652

670
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3.6.11. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Roņi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
650

10
650

30
650

50
650

70
650

100
650

286,07

-

-

-

-

-

-

2860,68

8582,03

14303,3
9

20024,74

28606,7
7

-

264

319

350

365

376

-

527

639

700

730

751

3.6.12. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Ģedulnieki”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
790

10
790

30
790

50
790

70
790

100
790

513,58

-

-

-

-

-

-

5135,82

15407,4
7

25679,1
1

35950,76

51358,2
3

-

320

388

425

444

456

-

641

776

851

888

913

156

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

3.6.13. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “Plostnieki”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
965

10
965

30
965

50
965

70
965

100
965

936,08

-

-

-

-

-

-

9360,75

28082,2
5

46803,7
6

65525,26

93607,5
1

-

391

474

520

542

558

-

783

948

1039

1084

1115

3.6.14. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta “bez
nosaukuma”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits N
Minimālais attālums r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1
540

10
540

30
540

50
540

70
540

100
540

419,9

-

-

-

-

-

-

1640,25

4920,75

8201,25

11481,75

16402,5
0

-

219

265

291

303

312

-

438

531

581

607

624

3.6.15. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – viensēta “Sudrabiņi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits
N
Minimālais attālums r,
m
Lādiņa lielums
qmax, kg

Viens sprādziena punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu
spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1

10

30

50

70

100

230

230

230

230

230

230

12,67

-

-

-

-

-

126,7

380,2

633,7

887,18

1267,4

Summārais lādiņa
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Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits
N
lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena punkts (bez
palēnināšanas)
1

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu
spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)
10

30

50

70

100

4

2

0

-

113

124

129

133

137

-

226

248

258

266

274

0

3.6.16. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - viensēta
“Jaunsudrabiņi”)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu) skaits
N
Minimālais attālums r,
m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa
lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens sprādziena punkts (bez
palēnināšanas)
1

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu
spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)
10

30

50

70

100

103

103

103

103

103

-

-

-

-

-

11.38

34.15

56.91

79.68

113.8
3

-

51

55

58

60

61

-

101

111

116

119

123

105
1,14
-

Saimnieciskie, ražošanas un infrastruktūras objekti
Paredzētās darbības apkaimē atrodas vairāki saimnieciskās darbības un ražošanas objekti, kā arī šajā
teritorijā paredzētie transporta infrastruktūras objekti. Transporta infrastruktūras objekti vēl nav izbūvēti.
Objektu attālumu no izstrādes laukuma robežas un robežlielumus skatīt 3.6.17. tabulā, bet novietojumu
2.1.1. attēlā.
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3.6.17. tabula. Saimnieciskie, ražošanas un infrastruktūras objekti, paredzētās darbības apkaimē
Daļiņu maksimālais ātrums
Attālums no izstrādes
Objekts
DMA, mm/s119
robežas, m
Artēziskais urbums 16642
Ferma
Artēziskais urbums 14848
Dārzniecība
Derīgo izrakteņu ieguves karjers ‘’Jaunbemberi’’
(dolomīta ieguve) (ar spridzināšanu)
SIA “Linum Color”
SIA “Iecavnieks & CO”
Plānotais derīgo izrakteņu ieguves karjers ‘’Ailes’’
Kūdras atradne ‘’Lamzenes purvs’’ (kūdras ieguve)

~ 600
650
650
700
1100
1400
1500
1600
1600

20
20
20
20
20
20
-

Saimnieciskie un ražošanas objekti atrodas lielākā attālumā no ieguves laukuma nekā dzīvojamās mājas.
Ņemot vērā, ka esošiem rūpnieciskiem un saimnieciskiem objektiem vibrāciju robežlielums ir 20 mm/s, bet
dzīvojamām mājām vibrāciju robežlielums 5 mm/s, attiecībā uz maksimālā lādiņa lielumu noteikšanu
izstrādes laukuma apkārtnē esošie ražošanas un saimnieciskie objekti nav būtisks limitējošs faktors
paredzētajai darbībai. Ņemot vērā, ka objekta tuvumā atrodas vibrāciju saņemoši objekti ar zemāku
vibrāciju robežlielumu 5 mm/s, kuru nedrīkst pārsniegt veicot spridzināšanas darbus, sagaidāmā vibrāciju
ietekme uz tuvumā esošiem saimnieciskajiem objektiem (3.6.17. tabula) ir uzskatāma par nebūtisku, jo ir
prognozējama vairākas reizes zemāka par robežlielumiem rūpnieciskiem objektiem, saskaņā ar DIN 41503:2016-12.

119

Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen, Englische Übersetzung von DIN 41503:2016-12
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3.6.1. attēls. Pieļaujamā lādiņa lielums (nepārsniedz DMA robežlielumu) un drošais attālums, veicot
spridzināšanas darbus (urbumu grupu skaits - 100)
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Transporta infrastruktūra - Dzelzceļa līnija Rail Baltica un Iecavas apvedceļš
Laukuma izstrāde plānotajā Rail Baltica trases posmā netiks veikta, savukārt Iecavas apvedceļa koridora
teritorijā izrakteņu ieguve plānota pirms autoceļa trases izbūves.
Plānotie infrastruktūras objekti dzelzceļa līnija Rail Baltica un Iecavas apvedceļš ir nozīmīgi vibrācijas avoti,
salīdzinājumam skatīt 3.6.18. tabulu.
3.6.18. tabula. Struktūru svārstību amplitūda atkarībā no vibrāciju avota120
Vibrāciju avots
Frekvence
Svārstību amplitūda
DMA,
Hz
µm
mm/s
Satiksme (autoceļi,
dzelzceļi, grunts
1-100
1-200
0,2-50
izcelsmes vibrācija)
Spridzināšanas darbu
1-300
100-2500
0,2-100
ierosinātas vibrācijas

Vibrāciju ilgums

Īstermiņa/Ilgstošs
Īstermiņa

Veicot maksimāli pieļaujamā lādiņa lieluma aprēķinu, tika ņemts vērā, ka nav izstrādāts detalizēts projekts
paredzētajiem infrastruktūras objektiem, un tika pieņemts, ka infrastruktūras objektu projektos varētu
būt iekļauta inženierbūvju (tiltu, pārvadu u.c.) izbūve, tādēļ vērtējumam tika izvēlēts DMA - 20 mm/s
rūpnieciskajām būvēm apakšzemes struktūras, saskaņā ar DIN 4501-3. Savukārt apakšzemes izbūvētām
struktūrām, kabeļu kanāliem, drenāžas kanāliem, tuneļiem u.tml., ja tādi varētu tikt izbūvēti, robežlielums
pieņemts 40-80 mm/s atkarībā no konstrukcijas izveidē iesaistītā materiāla, skatīt 3.6.19. tabulu.
Izstrādājot spridzināšanas darbu projektu, jāņem vērā Iecavas apvedceļa faktiskās apakšzemes būves un
tehnoloģiskie risinājumi.
3.6.19. tabula. Transporta infrastruktūras objekti paredzētās darbības apkaimē
Attālums no
izstrādes
robežas, m

Objekts
Plānotais apvedceļš (attīstībai paredzētais koridors)
(inženierbūves)
Apkšzemes dzelzbetona struktūras
Apakšzemes betona, laukakmeņu mūra struktūras
Ķieģeļu mūra
RB ātrgaitas dzelzceļa nodalījuma josla (inženierbūves)
Apakšzemes dzelzsbetona struktūras
Apakšzemes betona, akmeņu struktūras
Ķieģeļu, mūra

Daļiņu maksimālais
ātrums
DMA, mm/s

0

20

0
0
0
10
0
0
0

80
60
40
20
80
60
40

Atļautais, seismiski drošais attālums novērtēts, izmantojot formulu (3).
Maksimālā lādiņa lielums sprādziena punktos, lai nodrošinātu robežlielumu Vkr ne vairāk par 20 mm/s
(frekvence 1 – 10 Hz), un seismiski drošā attāluma aprēķins, atskaites punktos Rail Baltica trases koridors,
120

ISO 4866 : 2010 Mechanical vibration and schock – vibration on fixed structures - Guidelines for the measurement
of vibration and evaluation of their effects on structures

161

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

apkopots 3.6.20. tabulā. Dzelzceļa trasei, ņemot vērā nenoteiktību attiecībā uz tās konstruktīvajiem
elementiem, drošais attālums palielināts 2 reizes. Ņemot vērā, ka dzelzceļa līnijas novietojums koridorā vēl
tiek projektēts, par novērtējuma references robežu noteikta koridora ārējā izstrādes nogabalam tuvākā
mala. Izstrādājot Spridzināšanas darbu projektu, tās novietojums un tehnoloģiskie risinājumi ir
precizējami, ņemot vērā faktisko situāciju pēc dzelzceļa līnijas izbūves.
Novērtējot seismiski drošo attālumu, tika pieņemts: Kgi = 20 (augsne ūdens piesātināta); Ke = 1.0
(rūpnieciski objekti).
Maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums un drošais attālums attiecībā pret potenciālajiem dzelzceļa
konstruktīvajiem elementiem, pēc dzelzceļa līnijas izbūves, atspoguļots 3.6.2. attēlā.
3.6.20. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts - Rail Baltica (RB) trases
koridors, situācija (pēc RB trases izbūves)
Apzīmējumi
Urbumu (grupu)
skaits N
Minimālais attālums
r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa
lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m
Drošais attālums
palielināts 2x
Rdroš 2x, m

Viens
sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1

10

30

50

70

100

0

0

0

0

0

0

20

-

-

-

-

-

-

200,02

600,07

1000,12

1400,16

2000,23

-

65,77

72,08

75,21

77,35

79,69

-

132

144

150

155

159

Maksimālā lādiņa lielums, sprādziena punktos, lai nodrošinātu robežlielumu Vkr ne vairāk par 20 mm/s
(frekvence 1 – 10 Hz), un seismiski drošā attāluma aprēķins, atskaites punktos Iecavas apvedceļa trases
koridors, apkopots 3.6.21. tabulā.
Ņemot vērā apstākli, ka apvedceļš līdzīgi kā dzelzceļa līnija, vēl tikai tiks projektēts, par novērtējuma
references robežu noteikta apvedceļa plānošanas koridora ārējā, izstrādes nogabalam tuvākā mala.
Izstrādājot Spridzināšanas darbu projektu, autoceļa novietojums un tehnoloģiskie risinājumi ir precizējami,
ņemot vērā faktisko situāciju pēc apvedceļa koridora izbūves.
Maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums un drošais attālums attiecībā pret potenciālajiem autoceļa
konstruktīvajiem elementiem, pēc transporta infrastruktūras - Iecavas apvedceļa un dzelzceļa līnijas
izbūves, atspoguļots 3.6.3. attēlā.
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3.6.21. tabula. Maksimālā lādiņa lielums un drošais attālums (atskaites punkts – Iecavas apvedceļa
trases koridors, situācija (pēc autoceļa izbūves)
Apzīmējumi

Viens
sprādziena
punkts (bez
palēnināšanas)

Urbumu (grupu)
skaits N
Minimālais attālums
r, m
Lādiņa lielums
qmax, kg
Summārais lādiņa
lielums
Qmax, kg
Drošais attālums
Rdroš, m

Urbumu (grupu) skaits ar īsu palēninātu spridzināšanu
(aizkavēšanas laiks vairāk nekā 20 ms)

1

10

30

50

70

100

0

0

0

0

0

0

20

-

-

-

-

-

-

200,02

600,07

1000,12

1400,16

2000,23

-

66

72

75

77

80

Bez grunts vibrācijām citi limitējoši faktori spridzināšanas darbiem ir pārspiediena vilnis, kā arī šķembu
atlūzas, kas sprādziena rezultātā var tik atmestas no spridzināšanas vietas.
Lai novērstu negatīvu šo faktoru ietekmi uz infrastruktūras objektiem pēc to izbūves, Spridzināšanas darbu
projektā jāparedz atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kurus saskaņo ar attiecīgās
infrastruktūras pārvaldītājiem atbilstoši 2012. gada 3. janvāra MK noteikumos Nr.25 “Noteikumi par
spridzināšanas darbu saskaņošanas un veikšanas kārtību” noteiktajai kārtībai.
Vibrāciju monitorings
Ņemot vērā, ka spridzināšanas lādiņa aprēķinos, pieņemtie koeficienti, var atšķirties no faktiskās situācijas
dabā, uzsākot spridzināšanas darbus izstrādes zonā, tiks veikts sprādziena radīto vibrāciju monitorings,
izvietojot sensorus pie tuvākajiem jutīgajiem objektiem, piemēram, dzīvojamās ēkas, lai netiktu pārsniegts
pieļaujamais robežlielums, saskaņā ar DIN 4150-3:2016-12. Iegūtos monitoringa rezultātus var izmantot
lādiņa lieluma korekcijai un precīzākam aprēķinam (svārstību izplatības koeficients - K), balstoties uz
faktiskajiem apstākļiem atradnes “Purmales 2020” darbu zonā un tās apkārtnē.
Pasākumi riska samazināšanai
Spridzināšanas darbu radītās vibrācijas kopumā nodrošina robežlielumu ievērošanu, attiecībā pret teritorijā
izvietotajiem dzīvojamo māju, ražošanas un saimnieciskajiem objektiem. Kā arī neierobežo spridzināšanas
līdzekļu pielietojumu ar ekonomiski pamatotu darbu izstrādes procesu. Iecirkņos, kas atrodas tuvāk
dzīvojamajām mājām, ir paredzēts izmantot irdināšanas metodi, kas nav saistīta ar spridzināšanas metodi.
Izrakteņu ieguves darbu kārtību ietekmju mazināšanai, kas ir saistītas ar spridzināšanas darbiem, ieteicams
paredzēt virzienā no transporta infrastruktūras plānošanas koridoru puses, lai pēc iespējas attālinātu
darbību no paredzētajiem infrastruktūras objektiem.
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3.6.2. attēls. Maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums un drošais attālums, vibrāciju robežlieluma nodrošināšanai,
situācija - pēc Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūves (urbumu grupu skaits - 100)
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3.6.3. attēls. Maksimāli pieļaujamā lādiņa lielums un drošais attālums, vibrāciju robežlieluma nodrošināšanai,
situācija pēc Rail Baltica dzelzceļa līnijas un Iecavas apvedceļa izbūves (urbumu grupu skaits – 100)
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3.7. Paredzētās darbības ietekme uz klimatu
Novērtējuma noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 8.7. punktā noteikto prasību izpildei Birojs precizējošus nosacījumus neizvirza.
Atbilstoši Novērtējuma noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 8.7. punktā noteiktajam novērtē Paredzētās darbības ietekmi uz
klimatu un neaizsargātību pret klimata pārmaiņām arī kontekstā ar piegulošo teritoriju plānoto izmantošanu.

Paredzētās darbības ietekme uz klimatu vērtēta kā siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas
veida un apjoma izmaiņas paredzētās darbības īstenošanas rezultātā. Uz derīgo izrakteņu ieguvi
tiešā veidā attiecināmi divi būtisku SEG emisiju veidi – tiešās emisijas no transporta un emisijas, kas
saistītas ar zemes izmantošanas veida maiņu.
SEG emisiju apjoma izmaiņas, kas saistītas ar zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un
mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektoru, novērtējamas, ņemot vērā esošo paredzētās
darbības vietas zemes lietojuma veidu sadalījumu un plānotās zemes lietojuma veida izmaiņas, kas
paredz zemes lietojuma veida transformāciju no meža un lauksaimniecības zemes uz apbūves
teritoriju zemes lietojuma veidu (atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC)
vadlīniju121 iedalījumam). Visa veida atmežošana ir viens no būtiskākajiem emisiju avotiem, kam ir
tendence pieaugt saistībā ar ceļu tīkla un rūpnieciskās infrastruktūras attīstību122, kam atbilst platību
transformācija derīgo izrakteņu ieguves teritorijā. Turpretim lauksaimniecības teritorijas, jo īpaši
aramzemes, ietilpst SEG emisijas radošo zemes lietojumu veidu grupā. Emisiju apjoma izmaiņas
novērtējamas kā starpība starp SEG emisiju/piesaistes apjomu pirms pasākuma īstenošanas un SEG
emisiju/piesaistes apjomu pēc pasākuma īstenošanas paredzētās darbības teritorijā.
SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinā izmantojamas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes
(IPCC) izstrādātās vadlīnijas, kas noteiktas ar ziņošanas vadlīnijām Konvencijas ietvaros - 2006. gada
IPCC vadlīnijas nacionālo SEG inventarizāciju sagatavošanai123.
Paredzētās darbības vietas kopējā platība ir 85,7 ha. Paredzētās darbības teritorijā ietilpst divi meža
zemes poligoni: 15,2 ha platībā – 2. kvartāls ziemeļu iecirkņa ziemeļrietumu pusē un 9,7 ha platībā –
1. kvartāls dienvidu iecirkņa dienvidaustrumu daļā. Abos meža kvartālos dominējošais meža tips ir
vēris (meži uz vidēji auglīgām sausām minerālaugsnēm), tikai nelielas platības aizņem mežaudzes
garšas meža tipā (meži uz auglīgām sausām minerālsaugsnēm) un platlapju āreņa meža tipā (meži uz
susinātām auglīgām minerālaugsnēm). Otrs izplatītākais zems lietojuma veids paredzētās darbības
teritorijā ir lauksaimniecības zemes – aramzemes, kas aizņem 59,5 ha. Nenozīmīgu platību aizņem
zeme zem grāvjiem – nedaudz vairāk par 1 ha.
SEG emisiju piesaistes aprēķinam pieņemts, ka visa paredzētās darbības teritorija tiek transformēta
rūpnieciska zemes lietojuma veida platībā, kurā nenotiek nedz SEG piesaiste, nedz emisijas. Zemes
lietojuma veida maiņas (transformācijas) platība nemainās atkarībā no īstenojamās paredzētās
darbības alternatīvas. Ņemot vērā, ka transformējamie zemes lietojuma veidi ir gan neto SEG
emisiju piesaistes platības (meža zemes), gan SEG emisiju platības (aramzemes), īstenojot paredzēto
darbību un mainot esošos zemes lietojumu veidus uz tādiem, kas neveic SEG emisijas vai piesaisti,
SEG emisiju apjoms no paredzētās darbības teritorijas palielināsies transformētajās meža platībās,
bet samazināsies aramzemju platībās. Aramzemju SEG emisijas izpaužas kā CO2 emisijas no
organiskām augsnēm un CH4 emisijas no organiskām un minerālaugsnēm. Turpretim meža platībām
SEG piesaistes tiek vērtētas kā CO2 piesaistes dzīvajā biomasā (koksnē), mirušajā koksnē un augsnes
organiskajā komponentē. Ņemot vērā, ka zemes lietojuma veida maiņa notiks lielākās platībās, kas ir
SEG emisiju platības (aramzemes), nekā platībās, kas ir SEG emisiju piesaistes platības (meža zemes),
121

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
Informācija par zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (LULUCF) darbībām
Latvijā. Zemkopības ministrija, 2016.
123
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
122
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var uzskatīt, ka kopējais ar ZIZIMM sektoru saistītais SEG emisiju apjoms paredzētās darbības
īstenošanas gadījumā izlīdzināsies.
Lai izvērtētu SEG emisiju apmēru, kas saistīts ar transporta iekšdedzes dzinēju darbību, izmantoti
datorprogrammā ADMS Roads 4.1 ietvertie emisiju faktori, t.i., datu bāze UK EFT v9.0 2019. gadam,
kas izstrādāta, balstoties uz DMRB (Design Manual for Roads and Bridges) vadlīnijām un DEFRA
(Department for Environment, Food & Rural Affairs) emisiju faktoru rīkkopu124. Saskaņā ar šo datu
bāzi CO2 emisiju faktors ir 1223,1 grami uz km. Kopējais vidējais nobrauktais attālums derīgo
izrakteņu transportam no paredzētās darbības vietas līdz iegūto materiālu izmantošanas vietai
aprēķināts balstoties uz pieņēmumu, ka iegūto materiālu transports tiks nodrošināts 225 dienas
gadā ar vidēji 46 kravas transporta vienībām dienā. Aprēķinātais nobrauktais attālums gadā tiek
lēsts aptuveni 1 045 400 km. Aprēķinātais paredzamo CO2 emisiju apjoms sastādītu 1278,8 tonnas
gadā.
Neaizsargātība pret klimata pārmaiņām
Atbilstoši informācijai, kas pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
pasūtītajos pētījumos par risku un ievainojamības novērtēšanu un pielāgošanās pasākumu
identificēšanu sešās jomās Latvijā125, derīgo izrakteņu sektors nav ietverts ievainojamo sektoru
uzskaitījumā, un attiecīgi ievainojamības novērtējums tam netika veikts. Attiecīgi, klimata izmaiņu
riski derīgo izrakteņu ieguvei, varētu būt saistīti vienīgi ar apgrūtinātu piekļuvi derīgo izrakteņu
ieguves teritorijai, kas varētu būt sekas klimata pārmaiņu izpausmju ietekmei uz transporta
infrastruktūru. Šos riskus iespējams efektīvi mazināta ar infrastruktūras pielāgojuma risinājumiem.

3.8.Paredzētās darbības iespējamās ietekmes izvērtējums uz dabas vērtībām, bioloģisko
daudzveidību un ekosistēmām kopumā un to atsevišķiem komponentiem
Veic ietekmes uz bioloģisko daudzveidību, tostarp īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm, mikroliegumiem, kā arī
īpaši aizsargājamiem un Eiropas Savienības nozīmes biotopiem, novērtējumu (ārpus NATŪRA 2000 teritorijas). Vērtē
apstākļus, kas svarīgi konkrēto dabas vērtību pastāvēšanai.
Novērtēt Paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz NATŪRA 2000 teritoriju, kopskatā ar šīs teritorijas izveidošanas un
aizsardzības mērķiem.
Ietekmes novērtējumu uz bioloģisko daudzveidību sagatavo attiecīgajā jomā sertificēti dabas eksperti. Teritorijas
novērtēšana dabā veicama atbilstošā sezonā, kas ļauj novērtēt attiecīgās dabas vērtības.

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un aizsargājamie koki
Kā minēts IVN ziņojuma 2.8. nodaļā, derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” tiešā tuvumā
neatrodas ĪADT. Tuvākās ĪADT - dabas pieminekļi “Iecavas alejas” un vairāki desmiti valsts nozīmes
aizsargājamu koku – dižkoku, atrodas Iecavā un tās tuvumā aptuveni 4 km attālumā. Citas ĪADT, kas
ir arī Natura 2000 teritorijas, atrodas attālumā, kas lielāks par 17 km no paredzētās darbības
teritorijas (skat. 2.8.3. attēlā). Gruntsūdens līmeņu pazemināšanās zona atbilstoši 3.2.2. nodaļā
aprakstītajiem hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem, var sasniegt 1,5 km attālumu no paredzētās
darbības vietas. Šī zona neskar Natura 2000 teritorijas vai citas ĪADT. Attiecīgi, derīgo izrakteņu
ieguves uzsākšana atradnē “Purmales 2020”, neatstās ietekmi uz ĪADT vai Natura 2000 teritorijām.
Plānotās darbības īstenošanas rezultātā nav paredzama ietekme uz aizsargājamo biotopu vai sugu
dzīvotņu aizsardzības mērķu nodrošināšanu Natura 2000 teritorijās.
Vērtējot kumulatīvās ietekmes, netika konstatētas tādas ietekmes, kas varētu apdraudēt Natura
2000 teritoriju izveides un aizsardzības mērķu nodrošināšanu, jo paredzamajām ietekmēm, tajā
124
125

https://laqm.defra.gov.uk/review-and-assessment/tools/emissions-factors-toolkit.html
https://www.varam.gov.lv/lv/projekta-ietvaros-veikto-petijumu-nodevumi
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skaitā gruntsūdens horizonta līmeņa pazemināšanās paredzētās darbības veikšanas laikā (karjera
izstrādes laikā), nav sagaidāms kumulatīvās ietekmes efekts, kas var radīt apdraudējumu
aizsargājamo biotopu vai sugu dzīvotņu pastāvēšanu noteicošajos apstākļos.
Apkopojot ietekmju novērtējumu uz Natura 2000 teritorijām, var secināt, ka nav nepieciešami
ietekmes uz Natura 2000 teritorijām mazinošie pasākumi atbilstoši 2011. gada 19. aprīļa MK
noteikumiem Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000)”.
Aizsargājamas augu sugas un biotopi
Paredzētās darbības teritorijā vai tās tiešā tuvumā nav nozīmīgu Latvijā vai ES īpaši aizsargājamu
augu un dzīvnieku sugu atradņu un aizsargājamo biotopu koncentrācijas vietu, tāpat izpētes
teritorija nedz pašreiz, nedz arī pārskatāmā nākotnē nav uzskatāma par nozīmīgu teritoriju
aizsargājamu sugu vai biotopu saglabāšanas vai atjaunošanas pasākumu plānošanai. Paredzētās
darbības vietu dienvidaustrumu daļā šķērso Rail Baltica dzelzceļa līnijas un E67 autoceļa izbūvei
paredzētais koridors, kas nosaka, ka arī nākotnē apvidū iecerētas attīstības būves. Šādu
infrastruktūras objektu būvniecība un turpmāka ekspluatācija rada pastāvīgu traucējumu un
būtiskas vides izmaiņas, piemēram, hidroloģiskā režīma izmaiņas un ainavas fragmentāciju. Šis
aspekts vēl vairāk samazina apvidus potenciālu kā aizsargājamu dabas objektu attīstības teritorijai.
Teritorijas izpētes laikā, kā arī pēc citos informācijas avotos pieejamās informācijas izvērtējuma,
netika konstatētas augu sugas, kuru atradņu vai populāciju saglabāšanai būtu nepieciešams veidot
mikroliegumus vai paredzēt citus pasākumus šo sugu atradņu aizsardzībai. Plānotās darbības
īstenošanai nav paredzamas tiešas vai netiešas negatīvās ietekmes uz aizsargājamo sugu atradnēm.
Nav sagaidāma būtiska nelabvēlīga ietekme uz īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm un
populācijām kopumā.
Paredzētās darbības realizācijas ietekme uz piegulošajām teritorijām iespējama gruntsūdens līmeņu
izmaiņu rezultātā. Prognozēts Stipinu ūdens horizonta līmeņa pagaidu pazeminājums (pagaidu
depresijas piltuve atradnes “Purmales 2020” izstrādes laikā) par aptuveni 2 m līdz ~1,5 km attālumā
no darbības vietas, bet paliekošais Stipinu ūdens horizonta līmeņa pazeminājums, atbilstoši
hidroloģiskās modelēšanas rezultātiem, paredzams 0,2 m robežās līdz 600 m attālumā no
paredzētās darbības vietas. Virsējo gruntsūdens horizonta (pirmā no zemes virsmas bezspiediena
ūdens horizonta) līmeņa izmaiņas prognozētas niecīgas apvidus ģeoloģisko īpašību dēļ - zemes
virspusē atsedzas limnoglaciālas smiltis un aleirīti ar vāju ūdens caurlaidību.
Paredzētās darbības īstenošanai, tajā skaitā prognozētajai gruntsūdens horizonta līmeņa
pazemināšanai, nav paredzama būtiska ietekme uz izpētes teritorijai tuvumā esošo (biotopa
poligona Nr. 19RD 190_16) ES nozīmes aizsargājamo biotopu Staignāju meži (biotopa kods 9080*),
kas atrodas ~ 400 m attālumā no paredzētās darbības vietas. Pārmitrā staignāju mežu biotopa
platība atrodas lokālā reljefa pazeminājumā un pārmitru apstākļu veidošanos nosaka virszemes
ūdeņu uzkrāšanās, kuriem ir ierobežota infiltrācija virsējā limnoglaciālo nogulumu slānī. Apvidus
ģeoloģiskās īpašības - zemes virspusē atsedzas limnoglaciālas smiltis un aleirīti ar vāju ūdens
caurlaidību, nosaka apstākļus, kuru dēļ ūdens filtrācija virsējos slāņos ir kavēta. Lai gan funkcionējoši
meliorācijas grāvji, kas atrodas uz rietumiem un uz dienvidiem no biotopa poligona, atrodas mazāk
nekā 50 m attālumā, biotopā nav novērojamas izteiktas susināšanas pazīmes (skat. biotopa stāvokļa
foto 2.8. nodaļā). Attiecīgi nav nepieciešams paredzēt specifiskus pasākumus, lai mazinātu
hidroloģiskā režīma izmaiņu potenciālo ietekmi uz biotopa platību. Paredzams, ka, Rail Baltica
dzelzceļa līnijas un autoceļa E67 izbūve atstās ietekmi uz šī biotopa platību, bet šobrīd grūti novērtēt
ietekmju būtiskumu. Abu šo potenciālo infrastruktūras objektu paredzamā novietojuma trase
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atrodas ap 100 m attālumā no biotopa poligona, bet šobrīd nav zināmi šo infrastruktūras objektu
tehniskie risinājumi.
Citas paredzētās darbības teritorijas tuvumā konstatētās biotopu platības atrodas ārpus paredzētās
darbības tiešas vai netiešas ietekmes zonas.
ES nozīmes aizsargājamu saldūdeņu biotopus Upju straujteces un dabiski upju posmi (biotopa kods
3260), kas konstatēts Iecavas upē, atrodas ārpus iespējamās paredzētās darbības ietekmes zonas.
Plānotās darbības īstenošanas rezultātā nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz Latvijā vai ES
īpaši aizsargājamiem tekošu vai stāvošu saldūdeņu biotopiem plānotās darbības teritorijai
piegulošajās teritorijās.
Ornitofauna
Atbilstoši ornitologa atzinumam (skat. 4. pielikumu) secināts, ka ietekme uz savvaļas putnu
populācijām paredzama kā nenozīmīga, tāpat nav paredzama negatīva ietekme uz tuvumā esošajām
aizsargājamo putnu sugu dzīvotnēm, tajā skaitā mikroliegumiem vai ligzdošanas vietām.
Saskaņā ar eksperta atzinumu (skat. IVN ziņojuma 3. pielikumu), paredzētās darbības teritorija un tai
piegulošās teritorijas, kas ir intensīvi izmantotas lauksaimniecībai (apvidū dominē aramzemes,
kukurūzas sējumi), kā arī tās ilgstoši ietekmē citas nozīmīgas antropogēnās slodzes (samērā blīva
teritorijas apdzīvotība, blīvs ceļu tīkls, intensīva mežizstrāde, meliorācija), maz piemērotas nozīmīgu
savvaļas putnu sugu populāciju uzturēšanai.
Pēc derīgo izrakteņu atradnes izstrādes pabeigšanas, rekomendējams rekultivējamā teritorijā
saglabāt ūdenstilpes ar saliņām un seklūdens zonām, kas nākotnē var uzlabotu putnu barošanās un
ligzdošanas apstākļus.

3.9.Prognoze par iespējamo ietekmi uz apkārtnes ainavu, kultūrvēsturisko vidi un
rekreācijas resursiem
Izveidojot jaunu derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, tiks mainīta ainavu struktūra, pieaugot
industriālās ainavas dominancei apkārtnes ainavu telpā. Vērtējot ainavisko un kultūrvēsturisko
nozīmīgumu, konstatēts, ka paredzētās darbības vietā un tuvākajā apkārtnē nav sastopamas
ainaviski vērtīgas un kultūrvēsturiskas teritorijas vai objekti, kā arī teritorijas nav nozīmīgas
rekreācijai un tūrismam.
Plānotā dolomīta ieguve radīs ainavu izmaiņas, taču tās ietekme uz apkārtnes ainavisko un
kultūrvēsturisko nozīmīgumu nav vērtējama kā nozīmīga.
Augsnes auglīgā virskārta tiks noņemta no izstrādes teritorijas un uzglabāta 9. blokā, lai vēlāk to
varētu izmantot teritorijas rekultivācijas darbiem. Ieteicams augsnes virskārtas noņemšanu veikt
pakāpeniski tieši pirms derīgā materiāla izstrādes, ievērojot paredzētos apjomus un derīgo izrakteņu
ieguves projektā noteiktās prasības. Šāda pakāpeniska pieeja samazinās ietekmi uz ainavas
struktūras izmaiņām.
Paredzētās darbības tiešā tuvumā neatrodas neviens valsts nozīmes aizsargājamais kultūras
piemineklis vai tā aizsargjosla, tādējādi nav paredzams, ka derīgo izrakteņu ieguve atradnē
“Purmales 2020” radīs negatīvu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi.

169

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

Paredzētās darbības teritorijā vai tā tiešā tuvumā neatrodas tūrisma vai rekreācijas objekti, tādējādi
nav paredzams, ka derīgo izrakteņu ieguve paredzētās darbības teritorijā radīs negatīvu ietekmi uz
rekreācijas un tūrisma objektiem.
Pēc paredzētās darbības teritorijas izstrādes, teritorijā paredzēts ierīkot ūdens krātuvi ar
apzaļumotiem un apmežotiem krastiem un salām. Ūdens krātuve aizņems aptuveni 50-60 % no
teritorijas, pārējo teritoriju veidos sauszeme. Izstrādes sākumā izveidotie vaļņi gar paredzētās
darbības teritorijas malām tiks nolīdzināti, savukārt 9.blokā uzglabāto segkārtas materiālu paredzēts
apzaļumot. Pēc rekultivācijas veikšanas tiks atjaunota apkārtnei raksturīgā atklātā ainava, kas mijas
ar mežu teritorijām.

3.10. Avārijas risku novērtējums
Paredzētās darbības ietekme jānovērtē atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 10. punktā noteiktajam.

Kā potenciālo avāriju riska avotu aprakstā norādīts (skat. 1.14. nodaļā), atbilstoši normatīvajiem
aktiem, paredzētās darbības objekts nebūs kvalificējams kā paaugstinātas bīstamības vai rūpniecisko
avāriju riska objekts, līdz ar to uz objektu nebūs attiecināmas prasības pastāvīgai avāriju riska
pārvaldībai. Šajā apakšpunktā raksturota bīstamība, ko varētu radīt darbības ar dīzeļdegvielu, kas
identificēta kā bīstamām ķīmiskā viela, kas objektā var atrasties salīdzinoši lielā apjomā.
Attiecībā uz spridzināšanas darbu radīto ietekmi informācija sniegta 3.6. nodaļā.
Galvenā bīstamība, kas ir saistīta ar dīzeļdegvielas izmantošanu (uzglabāšana, uzpilde) paredzētās
darbības objektā ir dīzeļdegvielas noplūdes iespējamība. Noplūdusī dīzeļdegviela var radīt apkārtējās
vides piesārņojumu. Nelabvēlīgu apstākļu sakritības gadījumā noplūdusī viela var aizdegties, kā
rezultātā avārijas sekas var izpausties kā ugunsgrēks neierobežotā laukumā ar tā radītā
siltumstarojuma izplatību. Ņemot vērā dīzeļdegvielas uzliesmošanas temperatūru (≥ 55 oC), tās
aizdegšanās noplūdes gadījumā uzskatāms par maz iespējamu notikumu.
Riska novērtējumā iekļauti šādi iespējamie avārijas scenāriji:
• Neliela apjoma dīzeļdegvielas noplūde:
- Izplūdes apjoms līdz 20 litriem;
- Izplūdes laukums līdz 20 m2;
- Tipiskākie notikumi – degvielas tvertnes pārliešana, degvielas tvertnes bojājums
(pilēšana), degvielas uzpildes lokanās caurules bojājums/noraušana.
•

Liela apjoma dīzeļdegvielas noplūde:
- Izplūdes apjoms līdz vienas autocisternas sekcijā (7,5 m3) vai uzglabāšanas tvertnē
(10 m3) esošā produkta daudzumam;
- Izplūdes laukums līdz 600 m2;
- Tipiskākie notikumi – autocisternas izliešanas caurules pārrāvums, autocisternas vai
uzglabāšanas tvertnes korpusa bojājums.

Potenciāli apdraudētās zonas raksturošanai dīzeļdegvielas peļķes ugunsgrēka gadījumiem, veikta
avārijas seku modelēšana ar kompānijas Gexcon AS avāriju seku izplatības modelēšanas
datorprogramma Effects (versija 11.2.2) (licence 24619.33026 RISCB295) pie vēja ātruma 1,5 m/s un
atmosfēras stabilitātes klases F (F 1,5) un vēja ātruma 5 m/s un atmosfēras stabilitātes klases D (D
5), raksturojot avārijas seku iedarbību 1,5 m augstumā (skat. 3.10.1. tabulu). Avārijas seku iedarbību
raksturota ar 1 % letālās iedarbības distanci.
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3.10.1. tabula. Avārijas seku iedarbības izplatības attālumi dīzeļdegvielas peļķes ugunsgrēka
gadījumā

1 % letālās iedarbības
distance (m)
F 1,5
D5

Scenārijs
Peļķes ugunsgrēks 600 m2 laukumā

30

36

Peļķes ugunsgrēks 20 m2 laukumā

6

8

Citu darbības laikā notikušu negadījumu, piemēram, transporta avārijas, darba traumas, lokāli būvju
vai iekārtu ugunsgrēki, transporta darba šķidrumu noplūdes u.tml., attiecināmi uz darba vides
riskiem, kurus pastāvīgi novērtēs, samazinās un uzraudzīs atbilstoši darba aizsardzības un
ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām.

3.11. Paredzētās darbības sociāli - ekonomisko aspektu izvērtējums
Sagatavojams Paredzētās darbības sociāli - ekonomisko aspektu izvērtējums, tai skaitā ietekmes uz materiālajām vērtībām
(arī nekustamajiem īpašumiem) Paredzētās darbības ietekmes zonā novērtējums, ņemot vērā secinājumus par sagaidāmās
ietekmes būtiskumu.

3.11.1. Paredzētās darbības sociāli-ekonomisko aspektu izvērtējums
Dolomīts, ko paredzēts iegūt paredzētās darbības teritorijā, atbilstoši veiktajai ģeoloģiskajai izpētei,
ir piemērots autoceļu būvniecībai un uzturēšanai, atsevišķu ceļa konstrukcijas slāņu izbūvei, dažādu
minerālmateriālu ražošanā un sauso būvniecības maisījumu ražošanā.
Paredzētās darbības ietekme uz darba vietu skaitu un nodokļiem no darbinieku algām
Uzsākot derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā, tiks nodrošinātas 12 jaunas
darbavietas. Saskaņā ar pasūtītāja sniegto informāciju, darbinieku vidējā bruto alga mēnesī sastādīs
aptuveni 1 563 EUR. Saskaņā ar algu aprēķina metodiku, no vidējās algas 1 563 EUR tiks ieturēts
iedzīvotāju ienākuma nodoklis (turpmāk – IIN) 279,78 EUR mēnesī. No 12 darbiniekiem tie ir
3357,36 EUR mēnesī vai 40,3 tūkst. EUR gadā vai 846,3 tūkst. EUR 21 gada ciklā (ar pieņēmumu, ka
atalgojuma līmenis nemainās). 75% no samaksātā IIN tiek ieskaitīti pašvaldības budžetā126, 21 gada
ciklā tie ir 634,7 tūkst. EUR.
Paredzētās darbības ietekme uz novadu
Dabas resursu nodokļa likumā (pieņemts 15.12.2005.) ir noteikta kārtība, kādā tiek aprēķināts dabas
resursu nodoklis. Saskaņā ar likuma 28. pantu, 40 % no dabas resursu nodokļa maksājuma par dabas
resursu ieguvi vai izmantošanu tiek ieskaitīts tās pašvaldības vides aizsardzības speciālajā budžetā,
kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība, tādējādi pašvaldība saņems dabas resursu nodokļu
maksājumu par derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā.
21 gadu ciklā karjerā ir paredzēts izstrādāt 2,4 milj.m3 dolomīta. Dabas resursu nodokļa likme par
dolomīta ieguvi ir 0,21 EUR/m3 127. 21 gada ciklā par dolomīta ieguvi kopumā tiks samaksāti 504,0
tūkst. EUR, no kuriem prognozējami 40% tiks ieskaitīti pašvaldības budžetā, kas ir –201,6 tūkst. EUR.
Vērtējot aprēķinu rezultātus, var secināt, ka pašvaldībai karjera izveide (21 gada darbības ciklā)
126

https://www.fm.gov.lv/lv/nodoklu-ienemumu-sadalijums-pa-budzetiem

127

https://likumi.lv/ta/id/124707-dabas-resursu-nodokla-likums
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kopumā veidos papildus budžeta ieņēmumus aptuveni 836,3 tūkst. EUR apjomā.
Paredzētās darbības ietekme uz Latvijas tautsaimniecību
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 2019. gadā veidoja aptuveni 0,5 % no iekšzemes kopprodukta
(IKP), ko nodrošināja galvenokārt kūdras, dolomīta, kaļķakmens, smilts un grants ieguve. Tomēr, lai
arī šī nozare tiešā veidā veido nelielu daļu no kopējā IKP, tā ir vitāli svarīga vairāku nozīmīgu
tautsaimniecības nozaru (enerģētika, apstrādes rūpniecība, transporta pakalpojumi, būvniecība un
būvmateriālu ražošana) darbībai.

3.11.1. attēls. Dolomīta ieguves dinamika Latvijā 2010.-2018. gadā
(pēc Atradņu reģistra datiem, LVĢMC)128
Nekustamo īpašumu vērtības samazināšanās
Saskaņā ar likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” sniegto definīciju, ietekmes uz vidi
novērtējums ir procedūra, kuras mērķis ir novērtēt paredzētās darbības īstenošanas iespējamo
ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai, samazināšanai vai
aizliegtu paredzētās darbības uzsākšanu normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpumu
gadījumos. Ietekme uz vidi savukārt šajā likumā ir definēta kā paredzētās darbības vai plānošanas
dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt
cilvēku, viņa veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu,
ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.
Detālplānojuma darba uzdevuma ietvaros tika sagatavots atzinums par saimnieciskās darbības
ietekmi uz nekustamo īpašumu vērtību129, kurā vērtēti būtiskākie paredzētās darbības radītie
ietekmes aspekti, ietekme uz:
• hidroloģiskajiem apstākļiem t.sk. meliorācijas sistēmām;
• hidroģeoloģisko stāvokli;
• vides troksni;
• gaisa kvalitāti;
• vibrācijām;
• dabas daudzveidību (t.sk. Natura 200 un citām ĪADT teritorijām);
128
129

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/atradnu-registrs-un-krajumu-bilance
Atzinums par saimnieciskās darbības ietekmi uz nekustamo īpašumu vērtību, SIA Eiroeksperts, 2021.

172

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment

Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā
Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

•
•

ainavu;
kultūras mantojumu.

Atzinumā tika norādīts, ka realizējot paredzēto darbību, iespējamā ietekme uz objekta apkārtnē
izvietoto nekustamo īpašumu vērtību, pie nosacījuma, ka derīgo izrakteņu ieguve tiek veikta
ievērojot normatīvo aktu prasības un paredzētās darbības ierosinātājs veic visus IVN ziņojumā
iekļautos pasākumus negatīvā ietekmes novēršanai un mazināšanai, varētu būt nebūtiska vai
minimāla. Detalizēta apkopota informācija par pasākumiem negatīvās ietekmes novēršanai un
mazināšanai apkopota IVN ziņojuma 6. nodaļā.
Identificējama ietekme un vērtības samazinājums derīgo izrakteņu ieguves periodā varētu veidoties
dzīvojamās apbūves teritorijās, kuras izvietotas ieguves bloku vai transportēšanas maršruta
tuvumā.
3.11.2. Sabiedrības attieksme pret projekta realizāciju
Ziņojumā ietver apkopojošu sabiedrības (arī institūciju un pašvaldības) viedokļu un attieksmes vērtējumu, tai skaitā arī
sabiedriskās apspriešanas sanāksmju (arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas) rezultātu novērtējumu atbilstoši
Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 16. punktam.

Uzsākot ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, paredzētās darbības ierosinātājs, atbilstoši 2015.
gada 13. janvāra MK noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi
un akceptē paredzēto darbību” prasībām, lūdza Iecavas novada domes viedokli par paredzētās
darbības atbilstību pašvaldības teritorijas attīstības un plānošanas dokumentiem.
Saskaņā ar Iecavas novada teritorija plānojuma funkcionālo zonējumu, paredzētās darbības
teritorija atrodas lauksaimniecības teritorijas (L) un mežu teritorijas (M) funkcionālajās zonās,
tostarp dienvidu iecirknī šķērso Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorijas - TIN71
noteikta dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvniecības īstenošanai un TIN72 noteikta autoceļa E67 posma
A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) projekta būvniecības īstenošanai. Iecavas novada pašvaldība 2020.
gada 8. jūnija vēstulē (skat. 2. pielikumu) ir norādījusi, ka nekustamā īpašuma “Purmales” derīgo
izrakteņu ieguve ir atļauta atbilstoši spēkā esošajam Iecavas novada teritorijas plānojumam, kurš
apstiprināts 2017. gada 16. maijā130.
Lai uzsāktu derīgo izrakteņu ieguvi paredzētās darbības teritorijā, nepieciešams izstrādāt
detālplānojumu. 2020. gada 28. janvārī Iecavas novada dome ir apstiprinājusi darba uzdevumu “Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam “Purmales” (kadastra nr.40640120009), ietverot
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40640120009 un kadastra apzīmējumu 40640120010,
Iecavas novadā”. 2020. gada 25. februārī tika veikti darba uzdevuma precizējumi131. Detālplānojuma
izstrāde tika veikta paralēli IVN ziņojuma izstrādei. 2021.gadā izstrādātā detālplānojuma 1.0
redakcija, sabiedriskai apspriešanai nodota no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju)
sākotnējā sabiedriskā apspriešana notika attālināti 2020. gada 16. jūlijā, izmantojot Microsoft Teams
platformu. Sanāksmes laikā tika sniegta informācija par SIA “SCHWENK Latvija” darbību Latvijas
teritorijā, IVN procedūru, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu un sabiedrības informēšanu, kā arī tika
sniegta informācija par paredzēto darbību, tai skaitā, derīgo izrakteņu krājumiem atradnē “Purmales
2020”, paredzēto ieguves tehnoloģiju, paredzēto transportēšanas maršrutu, atsūknēto ūdeņu
novadīšanas iespējām un derīgo izrakteņu ieguves iespējamām ietekmēm uz vidi.
130

https://iecava.lv/lv/pasvaldiba/normativie_akti_un_planosanas_dokumenti/saistosie_noteikumi/teritorijas
_planojums/
131
https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_16653
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Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemts jautājums par paredzētā transportēšanas
ceļa nestspēju, uz kuru paredzētās darbības ierosinātājs norādīja, ka detālplānojuma izstrādes laikā
tiks veikts transportēšanas ceļa seguma stāvokļa un nestspējas novērtējums un izstrādāti risinājumi
ceļa nestspējas uzlabošanai un satiksmes organizācijai. Sagatavotais novērtējums pievienots
ziņojuma 17. pielikumā, savukārt risinājumi iekļauti izstrādātājā detālplānojumā, kurš tiks
apstiprināts pēc Atzinuma saņemšanas par IVN ziņojumu.
Detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Purmales", Bauskas novadā, Iecavas pagastā un
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dolomīta ieguve atradnē ‘’Purmales’’ sabiedriskā
apspriešana norisinājās no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Paziņojumi par ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēti Iecavas pilsētas un pagasta, Vides
pārraudzības valsts biroja un SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnēs.
Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu tika publicēts arī laikraksta “Bauskas Dzīve” 2021. gada 13.
augusta numurā (skat. 20. pielikumu). Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu
(spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana sanāksme norisinājās attālināti 2021. gada
2. septembrī plkst. 17.05, izmantojot tiešsaistes rīku MS Teams.
Sanāksmes laikā tika sniegta prezentācija par uzņēmumu, kurš ierosinājis paredzēto darbību,
paredzēto darbību un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem, kā arī izstrādāto detālplānojumu.
Sanāksme tika ierakstīta un ieraksts (t.sk. prezentācija) bija pieejams SIA „Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē. Sanāksmes laikā dalībnieki tika informēti, ka atbildes uz
sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem un līdz 14. septembrim atsūtītajiem
jautājumiem par paredzēto darbību un ietekmēm uz vidi tiks publicētas SIA „Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols un
sludinājumu kopijas pievienotas IVN ziņojuma 20. pielikumā.
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas vēstules no Satiksmes ministrijas, kā arī apkārtējo
nekustamo īpašumu īpašniekiem. IVN ziņojums ir papildināts ar ietekmju izvērtējumu uz dzīvojamās
apbūves teritorijām “Sudrabiņi” un “Jaunsudrabiņi”. Pārskats par sabiedriskās apspriešanas laikā
saņemtajiem jautājumiem un komentāriem tabulas veidā pievienots IVN ziņojuma 21. pielikumā,
savukārt sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto vēstuļu oriģināli, ievērojot personas datu
aizsardzību, elektroniski pievienoti IVN ziņojuma 22. pielikumā.

4. Izvēlētās alternatīvas pamatojums, ņemot vērā ietekmes uz vidi salīdzinājumu
Novērtējot un salīdzinot Paredzētās darbības alternatīvas atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 11. punktā noteiktajam,
norāda kritērijus alternatīvo risinājumu salīdzināšanai; kritērijus izvēlās Ierosinātāja, tomēr tiem galvenokārt jāietver
salīdzinājums saistībā ar radīto ietekmi uz vidi. Pamato izvēlēto variantu un izvērtē Paredzētās darbības un tās radītās
ietekmes atbilstību normatīvajiem aktiem, kuros ietvertas prasības Paredzētajai darbībai.

Viena no IVN ziņojumā ietvertajām dolomīta izstrādes alternatīvām ir dolomīta izstrāde visā
atradnes “Purmales 2020” teritorijā, izmantojot tikai spridzināšanas metodi. Otra iespējamā
dolomīta izstrādes alternatīva ir kombinētā izstrādes metode, t.i., daļēji spridzināšana un dolomīta
mehāniskā irdināšana, izmantojot ekskavatoram piestiprinātu hidraulisko āmuru.
IVN izstrādes laikā, izvērtējot dolomīta izstrādes metodes un to iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi,
tika novērtētas paredzētās darbības radītās vibrācijas un to ietekme uz apkārtējiem vides objektiem
un to drošumu. Novērtējuma laikā tika konstatēti limitējošie faktori dolomīta izstrādei, izmantojot
spridzināšanas metodi visā derīgo izrakteņu atradnes “Purmales 2020” teritorijā (skat. IVN Ziņojuma
3.6. nodaļu), ņemot vērā ievērtēto lādiņa lielumu, kas ierobežo šīs alternatīvas īstenošanu pilnā
apmērā. Mazāka lādiņa izmantošana nav ekonomiski pamatota.
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IVN Ziņojuma ietvaros ir veikti aprēķini maksimālā lādiņa masas noteikšanai, kas nodrošina
robežlieluma ievērošanu atbilstošai ēku grupai un droša attāluma noteikšanai, izmantojot attiecīgu
sprāgstvielu daudzumu, lai nerastos bojājumi apkārt izvietotajiem objektiem. Balstoties uz
iegūtajiem aprēķinu rezultātiem noteikta zona, kurā iespējams veikt dolomīta ieguvu ar
spridzināšanas metodi ievērojot seismiski drošu robežlielumu un zona, kurā dolomīta ieguvi
iespējams veikts izmantojot mehāniskās irdināšanas metodi.
Ņemot vērā, ka IVN Ziņojuma izstrādes sākuma posmā tika konstatēti limitējoši faktori attiecībā uz
dolomīta ieguvi ar spridzināšanas metodi visā paredzētās darbības teritorijā, ziņojuma ietvaros
detalizēti tika apskatīta otrā ieguves alternatīva, kura paredz dolomīta ieguvi ar kombinēto metodi –
spridzināšanu un mehānisko irdināšanu.
Atbilstoši pārējiem vērtētajiem vides aspektiem (troksnis, gaiss, ietekme uz pazemes ūdeņu līmeni,
ietekme uz teritorijas hidroloģiskajiem apstākļiem, ietekme uz bioloģisko daudzveidību, emisijas
ūdenī) aspektiem, ieguve ar kombinēto metodi ir pieļaujama, realizējot piedāvātos ietekmes uz vidi
pasākumus (skat. 6.2.2. tabulu).

5. Izmantotās novērtēšanas metodes
•
•

Novērtējot Paredzētās darbības ietekmi, norāda izmantotās prognozēšanas metodes, ja prognozēšanai
izmantotas datorprogrammas, sniedz prognožu ievades datus.
Ziņojumā sniedz Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 12. un 13. punktā norādīto informāciju. Papildus Noteikumu Nr.
18 2. pielikuma 12. un 13. punktā, kā arī šajā programmā noteiktajam, Birojs citus nosacījumus novērtēšanas
paņēmieniem un metodēm nenoteic.

Gaisa kvalitātes raksturojums
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķini veikti, izmantojot datorprogrammu ADMS Urban 5.0
(izstrādātājs CERC – Cambridge Environmental Research Consultants, beztermiņa licence A01-1197C-AU400-LV). Šī programma pielietojama transporta un rūpniecisko avotu gaisa izmešu izkliedes
aprēķināšanai, ņemot vērā emisijas avotu īpatnības, kā arī vietējos meteoroloģiskos apstākļus.
Transporta radītie emisijas avoti definēti kā ceļa emisijas avoti, savukārt emisijas avoti no derīgo
izrakteņu ieguves procesiem, to skaitā, izmantotās tehnikas, definēti kā tilpumveida emisijas avoti.
Piesārņojošo vielu izkliedes modelī pieņemts, ka derīgo izrakteņu ieguves procesi notiek darba
dienās pavasara-rudens periodā.
Gaisa kvalitātes novērtējums veikts 2 metru augstumā. Modelēšanā izmantotais aprēķinu solis ir 25
metri. Izkliedes modelēšanā tika izmantoti papildus aprēķinu receptori gar saražotā transportēšanas
ceļiem, kas ļauj precīzi noteikt piesārņojošo vielu koncentrācijas uz autoceļa brauktuves un blakus
ceļam.
Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinos izmantoti LVĢMC sniegtie dati par meteoroloģiskiem
apstākļiem Jelgavas novērojumu stacijai (2020. gada 10. septembra vēstule Nr. 4-6/1654, skat. 9.
pielikumu):
• par esošo piesārņojuma līmeni piesārņojošās darbības ietekmes zonā,
• ilgtermiņa dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem.
Meteoroloģisko datu kopā iekļauti šādi 2019. gada secīgi dati ar 1 stundas intervālu:
• piezemes temperatūra (oC),
• vēja ātrums (m/s),
• vēja virziens (o),
• kopējais mākoņu daudzums (octas),
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•
•
•

virsmas siltuma plūsma (W/m2),
sajaukšanās augstums (m),
Monina-Obuhova garums (m).

Atbilstoši sniegtajai datu kopai sagatavotā “vēju roze”, kas raksturo valdošos vēju virzienus, attēlota
2.4.3. attēlā.
Trokšņa līmeņa novērtējums
Vides trokšņa aprēķini tika veikti, izmantojot datorprogrammu IMMI 2020-1 (izstrādātājs Wölfel
Monitoring Systems) (Licences numurs S72/317), kur aprēķiniem pielietotas 2014. gada 7. janvāra
MK noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktās metodes:
• autotransporta radītais troksnis novērtēts, izmantojot Francijā izstrādāto aprēķina metodi
„NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT ULCPC-CSTB)”;
• derīgo izrakteņu ieguves radītais troksnis novērtēts, izmantojot 2014. gada 7. janvāra MK
noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 5. pielikuma 2.1. sadaļā
"Vispārīgi noteikumi – ceļu satiksmes, sliežu ceļu un rūpnieciskais troksnis", 2.4. sadaļā
"Rūpnieciskais troksnis", 2.5. sadaļā "Aprēķins: trokšņa izplatīšanās no ceļu satiksmes,
sliežu ceļu satiksmes un rūpnieciskajiem avotiem" norādītās metodes.
Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 1. pielikuma 5. punktam, izmantotās trokšņu aprēķinu datorprogrammas sagatavotie
aprēķinu modeļu ievades dati pievienoti IVN ziņojuma 11. pielikumā (elektroniskā formātā).
Trokšņa piesārņojuma kartēšanai un novērtēšanai tika piemērots dienas trokšņa rādītājs – Ldiena, kas
raksturo diskomfortu dienas laikā. Tas ir A-izsvarotais ilgtermiņa vidējais skaņas līmenis (dB (A)), kas
noteikts standartā LVS ISO 1996-2:2008 „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un
novērtēšana. 2 daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana” un kas raksturo gada vidējo trokšņa līmeni
dienas periodā. Noteikts, ņemot vēra visas dienas (kā diennakts daļu) gada laikā.
Saskaņā ar 2014. gada 7. janvāra MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 2. pielikumu, minētajam trokšņa rādītājam ir noteikti robežlielumi, kas piemērojami
atbilstoši teritorijas lietošanas funkcijai (skat. 5.1. tabulu).
5.1. tabula. Izmantotie trokšņa robežlielumi
Trokšņa robežlielumi
Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija
Individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju,
bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu
apbūves teritorija

Ldiena
(dB(A))

Lvakars
(dB(A))

Lnakts
(dB(A))

55

50

45

Atbilstoši 2014. gada 7. janvāra MK noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības
kārtība” 1. pielikuma 1.2. punktam, novērtējot un modelējot trokšņa rādītājus, tika ņemts vērā, ka
dienas ilgums ir 12 stundas – no plkst. 7:.00 līdz 19:00, vakars ir 4 stundas – no plkst. 19:00 līdz
23:00, bet nakts ir 8 stundas – no plkst. 23:00 līdz 7:00. Trokšņa rādītāju novērtēšana tika veikta 4 m
augstumā virs zemes.
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Hidroģeoloģisko apstākļu modelēšana
Pazemes ūdeņu pieteces apjomi projektējamajā karjerā un depresijas piltuve tika aprēķināti ar
skaitliskā hidroģeoloģiskā modeļa palīdzību. Izmantots gala starpību pazemes ūdeņu filtrācijas
imitators Modflow 2000 programmnodrošinājuma Groundwater Vistas 6 vidē [8]132. Aprēķini veikti
pēc stacionārās filtrācijas vienādojumiem, tādējādi analizējot nepārtrauktas ilglaicīgas atsūknēšanas
scenāriju.
Tā kā karjera ūdens bilancē izteikti dominēs Stipinu ūdens horizonta ūdens, atradnes “Purmales
2020” izpētes laikā tika sagatavots vienslāņa hidroģeoloģiskais modelis133. Tas aptver 4300 x 4300 m
laukumu ar koordinātām Y 513070 - 517370 m un X 266760 - 271060 m, pielietojot vienmērīgu
režģtīklu ar soli 50 m (sk. 5.1. attēlu).
IVN ietvaros ir laboti agrāk sagatavotā modeļa plūsmas robežnosacījumi, piesaistot atradnes
„Jaunbemberi” izpētes datus, šī projekta ietvaros paveiktās ūdens ņemšanas vietu un virszemes
ūdensteču apsekošanas datus, kā arī analizējot karjera „Jaunbemberi” izstrādes (nosusināšanas) un
pazemes ūdeņu līmeņu monitoringa datus. Galvenās modeļa izmaiņas ir šādasL:
• analizējot pazemes ūdeņu sadalījumu visu atradņu izpētes urbumos, karjera „Jaunbemberi”
monitoringa urbumos, kā arī viensētu ūdensieguves urbumos un akās (kalibrējot modeli), ir
nedaudz laboti vispārēja spiediena ārējie filtrācijas robežnosacījumi, kā arī Stipinu ūdens
horizonta neto infiltrācija tika samazināta no 0,0005 līdz 0,0004 m/d;
• analizējot pazemes ūdeņu sadalījumu visu atradņu izpētes urbumos, karjera „Jaunbemberi”
monitoringa urbumos, kā arī viensētu ūdensieguves urbumos un akās, no modeļa ir noņemti
visu drenu iekšējie filtrācijas robežnosacījumi, jo meliorācijas grāvju ietekme uz Stipinu
ūdens horizonta līmeņiem ir praktiski nejūtama. Tādējādi, modelī tika saglabāti tikai divu
upju iekšējie filtrācijas robežnosacījumi, verificējot to hidrauliskās pretestības.
Jāmin, ka pēc karjera “Jaunbemberi” monitoringa rezultātiem karjera radītais līmeņu pazeminājums
monitoringa urbumos un viensētu akās atšķīrās nebūtiski, kas liecina par Stipinu ūdens horizonta un
kvartāra nogulumu gruntsūdeņu horizonta ciešu hidraulisko saistību vai par aku iedziļināšanu
dolomītu slānī (sk. 5.1. attēlu). Tāpēc nebija pamata atsevišķi aprēķināt depresijas piltuves kvartāra
nogulumos un dolomītos.
Hidroģeoloģiskais modelis tika kalibrēts pēc diviem pazemes ūdeņu līmeņu stāvokļa periodiem:
• pēc nosacīti dabiska līmeņu sadalījuma pirms karjera „Jaunbemberi” nosusināšanas sākuma
(sk. 2.7.1. attēlu);
• pēc nosacīti pašreizēja līmeņu sadalījuma karjera „Jaunbemberi” nosusināšanas apstākļos
(sk. 2.7.2. attēlu).
Modeļa kalibrēšanas laikā ir piemeklēta neto infiltrācija un upju hidrauliskās pretestības,
minimizējot aprēķināto un faktisko līmeņu vidēji kvadrātisko noviržu summu.

132
133

Groundwater Vistas. Version 6. Guide to Using & Tutorial Manual. Environment Simulations Inc. 2011.
N. Briška. Ģeoloģiskās izpētes pārskats. Dolomīta atradne “Purmales 2020”. SIA “Geolite”. Rīga, 2021
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skaitliskā filtrācijas modeļa šūnas 50×50 m
modeļa kalibrēšanas punkts – ūdens līmeņa atzīme dolomīta meklēšanas urbumā
ārējais vispārēja spiediena robežnosacījums dažādos attālumos (100 – 2500 m)
no modeļa robežās. Ziemeļu un austrumu robežnosacījumi imitē Iecavas upes
posmus ārpus modelēšanas laukuma, dienvidu un rietumu - reģionālu pazemes
ūdeņu plūsmu.
iekšējais upes robežnosacījums Iecavas un Ģedules upes vietā

5.1. attēls. Skaitliskā hidroģeoloģiskā modeļa režģtīkls un filtrācijas robežnosacījumi
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6. Prasības negatīvo ietekmju uz vidi novēršanas, nepieļaušanas vai samazināšanas
pasākumu novērtēšanai, Paredzētās darbības limitējošo un ierobežojošo faktoru
analīzei
Risinājumu veidi un pasākumi (inženiertehniskie, organizatoriskie u.c.), kas paredzēti, lai novērstu, nepieļautu vai mazinātu
paredzētās darbības būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, raksturojami un novērtējami atbilstoši Noteikumu Nr. 18 2.
pielikuma 14. punktā noteiktajam, un tie aptver gan risinājumus teritorijas sagatavošanas un papildus nepieciešamo
objektu būvniecības laikā, gan dolomīta ieguves laikā, gan risinājumi ietekmes mazināšanai vietās, kur veikta derīgo
izrakteņu ieguve (rekultivācija). Novērtē gan kādā mērā šādi pasākumi novērš, nepieļauj vai samazina ietekmi, gan kādas ir
paliekošās ietekmes (pasākumu efektivitāte un paliekošo ietekmju atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām).
Novērtē paliekošo ietekmju atbilstību vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Veic Paredzētās darbības iespējamo ierobežojošo un limitējošo faktoru analīzi (ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktos
ierobežojumus, balstoties uz veikto novērtējumu par sagaidāmo ietekmi uz vidi un nepieciešamajiem pasākumiem tās
novēršamai, samazināšanai u.c.). Nepieciešamības gadījumā paredz nosacījumus atsevišķu darbību veikšanas
ierobežošanai.

6.1. Apkopojums par Paredzētās darbības realizācijai iespējamiem limitējošajiem
faktoriem
IVN ziņojumā sākotnēji tika apskatītas 2 derīgo izrakteņu ieguves tehnoloģiskās alternatīvas –
spridzināšana visā paredzētās darbības teritorijā un kombinētā izstrādes metode (spridzināšana un
dolomīta irdināšana ar ekskavatoram piestiprinātu hidraulisko āmuru). Iegūtie novērtējuma rezultāti
attiecībā uz vibrācijām lika secināt, ka, lai nodrošinātu spridzināšanas darbu veikšanu drošā attālumā
no jutīgiem objektiem un lai nodrošinātu vibrāciju robežlielumu ievērošanu, plānoto dolomīta
ieguves alternatīvu – spridzināšanu visā paredzētās darbības teritorijā nav iespējams realizēt.
Dolomīta ieguvi paredzētās darbības teritorijā ir iespējams īstenot, izmantojot kombinēto ieguves
metodi (spridzināšanu un mehānisko dolomīta irdināšanu), ievērojot maksimāli pieļaujamā lādiņa
lielumu un drošu attālumu spridzināšanas darbu veikšanai (skat. 1.2.1. attēlu).
Atradne “Purmales 2020” izstrāde atsevišķi un atradne “Jaunbemberi” kopā ar ‘’Purmalēm’’
neatstās ietekmi uz tuvumā novietotajiem dziļākajiem Gaujas ūdens horizonta urbumiem, ko
izmanto centralizētajai ūdensapgādei. Būtiskāka ietekme būs uz kvartāra nogulumu grodu akām un
spicēm, ka arī uz ūdens ieguvi akās, kur iegūst ūdeni no Stipinu svītas dolomītiem (skat. 3.2.2.
nodaļu). Tomēr, jāatzīmē, ka seklās akas jau šobrīd ir pakļautas sezonālajām svārstībām līdz 2,5 m,
kā to ir parādījuši monitoringa dati atradnē ‘’Jaunbemberi’’. Tiek paredzēts, ka uzsākot dolomīta
ieguvi atradnē “Purmales 2020”, tiks veikts pazemes ūdeņu līmeņa monitorings (skat. IVN ziņojuma
7. nodaļu). Ja ūdens līmeņa mērījumi monitoringa urbumos liecinās par ietekmi uz pazemes ūdeņu
līmeni, ar ietekmēto aku īpašniekiem tiks slēgts līgums par kompensējošas akas ierīkošanu.
Lai ierobežotu suspendēto vielu koncentrācijas palielināšanos virszemes ūdeņos no atsūknēto
ūdeņu novadīšanas virszemes ūdenstecēs, atsūknētie pazemes ūdeņi pirms novadīšanas
meliorācijas grāvju sistēmā tiks nostādināti nosēdbaseinos (skat. 1.5.1. attēlu). Novadāmo atradnes
ūdeņu kvalitāte tiks regulāri monitorēta pirms novadīšanas koplietošanas ūdensnotekā (skat. 7.
nodaļu).
Ņemot vērā, ka summāri paredzētās darbības realizācija radīs jaunus trokšņa robežlielumu
pārsniegumus un atsevišķās dzīvojamās apbūves teritorijās būtiski palielinās esošo trokšņa līmeni,
paredzētā darbība ir īstenojama, realizējot trokšņa samazināšanas pasākumus. Detalizēta
informācija par aprēķināto trokšņa līmeni un trokšņa samazināšanas pasākumiem apkopota 2.11. un
3.5.nodaļā.
Lai arī derīgo izrakteņu ieguves un apstrādes procesā, kā arī transportēšanas laikā netiks pārsniegti
2009. gada 3. novembra MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa
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kvalitātes normatīvi, ilgstoša sausuma periodā (vairākas dienas) pirms derīgā materiāla
transportēšanas ieteicams veikt autoceļa mitrināšanas pasākumus, it īpaši pie dzīvojamās apbūves
teritorijām, kuras atrodas tuvāk ceļam.
Detalizēta informācija par paredzētajai darbībai piemērojamiem vides aizsardzības normatīvajiem
aktiem apkopota 1. pielikumā.
6.2. Apkopojums par ietekmes novēršanas un samazināšanas pasākumiem
Ņemot vērā paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma laikā veikto ietekmju izvērtējumu,
šajā nodaļā ir sniegta informācija par projekta realizācijas iespējamo ietekmju būtiskumu, izvērtējot
to šādu apsvērumu kontekstā:
˗
˗
˗
˗

vai ietekme būs īslaicīga, vidēja termiņa, ilglaicīga vai pastāvīga?
vai ietekme būs tieša, netieša vai sekundāra?
vai ietekme būs pozitīva vai negatīva?
vai ietekme būs būtiska vai nebūtiska?

5.2.2. tabulā sniegts ietekmes uz vidi mazinošo pasākumu apkopojums un paliekošo ietekmju
būtiskuma raksturojums pēc ietekmes uz vidi mazinošo pasākumu ieviešanas. Izvērtējums sniegts
atbilstoši 5.2.1. tabulā iekļautajai vērtēšanas skalai, kas raksturo paredzēto darbību kopumā.
6.2.1. tabula. Ietekmju vērtējuma skala
Ietekme
Definīcija
Nebūtiska ietekme
Ietekmes apjoms, varbūtība un/vai ilgums nenozīmīgs
Nav paredzamas kvalitatīvi vai kvantitatīvi novērtējamas izmaiņas
dabas resursu funkcijās un ietekmē uz sabiedrības tiesībām vides
jomā.
Neliela nelabvēlīga ietekme
Iespējama minimāla ietekme uz dabas resursiem, kas kopumā
neliedz sasniegt normatīvajos aktos noteiktos vides kvalitātes
mērķlielumus vai robežlielumus, tomēr novērojamas kvalitatīvi vai
kvantitatīvi izmērāmas negatīvas izmaiņas dabas resursos, salīdzinot
ar pamatstāvokli.
Vērā ņemama nelabvēlīga
Paredzētās darbības rezultātā netiks sasniegti normatīvajos aktos un
ietekme
vadlīnijās noteiktie vides kvalitātes mērķlielumi vai konstatēti
kvalitatīvi vai kvantitatīvi izmērāmas negatīvas izmaiņas dabas
resursos, salīdzinot ar pamatstāvokli.
Būtiska nelabvēlīga ietekme
Tiek pārkāpti normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes
robežlielumi vai normatīvo aktu prasības vides jomā; šāda ietekme ir
vērtējama kā izslēdzošs faktors.
Neliela labvēlīga ietekme
Vērā ņemama labvēlīga
ietekme
Būtiska labvēlīga ietekme

Iespējama pozitīva ietekme uz dabas resursiem, tomēr tā ir
salīdzinoši neliela un/vai īslaicīga.
Labvēlīgās ietekmes apjoms, varbūtība un/vai ilgums ir nozīmīgs.
Paredzētās darbības rezultātā tiks novēroti kvantitatīvi vai kvalitatīvi
izmērāmi uzlabojumi vides kvalitātē, salīdzinot ar pamatstāvokli.
Paredzētās darbības rezultātā tiks novēroti būtiski kvantitatīvi vai
kvalitatīvi izmērāmi uzlabojumi vides kvalitātē; tiks sasniegti
normatīvajos aktos un vadlīnijās noteiktie vides kvalitātes
mērķlielumi.
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6.2.2. tabula. Pasākumi ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai, paliekošo ietekmju būtiskuma raksturojums un
atbilstība normatīvo aktu prasībām
Aspekts

Gaisa piesārņojums

Troksnis

Raksturojums

Pasākums

• Daļiņu PM10 un PM2,5
emisijas ieguves un
transportēšanas procesā;
• Ieguves un apstrādes
procesā izmantojamās
tehnikas emisijas no
degvielas sadedzināšanas.

•

•

•

Ietekme no kravas
automašīnu satiksmes
radītā trokšņa;
• Trokšņu emisijas no ieguves
un apstrādes procesā
izmantojamās tehnikas

•

•

•
•
•
•

Derīgo izrakteņu ieguvi un produkcijas ražošanas
procesu ir plānots organizēt maksimāli 11 stundas
dienā, iekļaujoties laika periodā no plkst. 7.00 līdz
plkst. 19.00, vidēji 10 mēnešus gadā.
Ilgstoša sausuma periodā (vairākas dienas) derīgā
materiāla transportēšanas maršrutā ieteicams veikt
mitrināšanas pasākumus.

Derīgo izrakteņu ieguvi un produkcijas ražošanas
procesu ir plānots organizēt maksimāli 11 stundas
dienā, iekļaujoties laika periodā no plkst. 7.00 līdz
plkst. 19.00, vidēji 10 mēnešus gadā.
Noņemto segkārtas materiālu plānots izvietot
vaļņos gar ieguves laukumu, tādējādi samazinot
derīgo izrakteņu ieguves radītā trokšņa izplatību
ārpus ieguves laukuma.
Dienvidu iecirkņa dienvidu un rietumu puses vaļņa
paaugstinājums no 6 uz 7,3 m veicot derīgo
izrakteņu ieguvi un apstrādi 1.ieguves blokā.
Ātruma ierobežojums 50 km/h visiem
transportlīdzekļiem, visā transportēšanas maršruta
garumā līdz autoceļam A7;
Ceļa posmu asfaltēšana pie dzīvojamās apbūves
teritorijām “Zeltaiņi”, “Jaunsvirkaļi”, “Lapskalni” un
“Cimmermaņu rūķi” (skat. 10.pielikuma 15. attēlu).
Pēc pieslēguma izbūves pie autoceļa E67/A7 Via
Baltica posma A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce), derīgo
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Nebūtiska ietekme
Derīgo izrakteņu ieguves un
apstrādes procesā, kā arī
transportēšanas laikā netiks
pārsniegti 2009. gada 3. novembra
MK noteikumos Nr. 1290 „Noteikumi
par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa
kvalitātes normatīvi.
Neliela nelabvēlīga ietekme
Īstenojot trokšņa samazināšanas
pasākumus, tiks nodrošināts, ka
derīgo izrakteņu ieguves, apstrādes
un transportēšanas laikā netiks
pārsniegts MK noteikumos Nr. 16
‘’Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība’’(07.01.2014)
noteiktais robežlielums vai netiks
pasliktināta esošā situācija, ieguves
bloku un transportēšanas maršrutam
tuvumā izvietotajās dzīvojamās
apbūves teritorijās.
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Aspekts

Virszemes ūdeņu
kvalitāte

Raksturojums

•

Atsūknējamo pazemes
ūdeņu novadīšana
koplietošanas
ūdensnotekā

Pasākums

•

•
•

Pazemes ūdens
līmeņu izmaiņas

•
•

Pazemes ūdeņu līmeņa
izmaiņas derīgo izrakteņu
atradnes tuvumā;
Ūdens līmeņa
pazemināšanās akās
derīgo izrakteņu atradnei
tuvumā novietotajās
viensētās

izrakteņu transportēšana virzienā uz autoceļu E67 ar
intensitātes sadalījumu (skat. 3.5. nodaļu).
Pirms atradnes izstrādes uzsākšanas tiks veikta
atsevišķu caurteku tīrīšana, remonts un demontāža,
apauguma novākšana, jaunu grāvju posmu
ierīkošana un bebru dambju likvidācija.
Atsūknētie ūdeņi pirms novadīšanas koplietošanas
ūdensnotekā, tiks nostādināti baseinos, lai mazinātu
suspendēto vielu koncentrāciju;
Tiks novērota virszemes ūdensobjektā novadāmo
ūdeņu kvalitāte un apjomi.
Uzsākot darbību atradnē ‘’Purmales’’ tiks uzsākts
pazemes ūdeņu monitorings kā aprakstīts 7. nodaļā
(skat 7.1. attēlu). Ja tiks konstatēts, ka atradnes
"Purmales" darbības rezultātā tiek ietekmēts aku
ūdens līmenis, ar konkrētās akas īpašniekam tiks
piedāvāts ierīkot jaunu ūdensapgādes avotu. Tāpat
paredzētās darbības ierosinātājs ņems vērā arī
iedzīvotāju sūdzības, ja tādas būs, un pieņems
operatīvus lēmumus (kā piemēram, par ūdens
apgādi).
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Nebūtiska ietekme.
Atradnes ekspluatācija tiks veikta
atbilstoši 2002. gada 12. marta MK
noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par
virszemes un pazemes ūdeņu
kvalitāti" prasībām.

Vērā ņemama nelabvēlīga ietekme
atradnes izstrādes laikā un neliela
ietekme pēc izstrādes pabeigšanas.
Attiecīgo darbību veikšana tiks
nodrošināta saskaņā ar „Ūdens
apsaimniekošanas likuma” un 2003.
gada 23. decembra MK noteikumu
Nr. 736 „Noteikumi par ūdens
resursu lietošanas atļauju” prasībām.
Pazemes ūdeņu atsūknēšana tiks
veikta atbilstoši Ūdens resursu
lietošanas
atļaujā
iekļautajiem
nosacījumiem, tādejādi nodrošinot
atbilstību augstākminēto normatīvo
aktu prasībām. Pazemes ūdeņu
monitoringa metodika tiks saskaņota
ar
VVD
atbilstošas
licences
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Aspekts

Raksturojums

Hidroloģiskie
apstākļi

Var ietekmēt virszemes ūdeņu
plūsmas un ūdnesobjektu
līmeņus

Derīgie izrakteņi

Tieša ietekme uz dabas resursu
apjomu.
Spridzināšanas darbi var radīt
grunts vibrācijas, kas var atstāt
ietekmi uz ēku un būvju
drošumu

Vibrācijas

Augsnes struktūra
un mitruma
izmaiņas

Netieša ietekme no
gruntsūdens līmeņa izmaiņām

Augsnes un grunts
piesārņojums

•

•

Iespējams piesārņojums ar
naftas produktiem no
ieguves
procesā
izmantojamās tehnikas un
tās uzpildes;
Iespējamais piesārņojums

Pasākums

Paliekošā ietekme pēc pasākuma
realizācijas un atbilstība normatīvo aktu
prasībām

saņemšanas laikā.
Vairākas individuālās akas ir iekļautas
pazemes
ūdeņu
monitoringa
programmā.
• Meliorācijas sistēma tiks uzlabota un pārkārtota tā, Neliela nelabvēlīga ietekme
ka netiks traucēts/mainīts teritoriju hidroloģiskais
režīms.
• Tiks veikts dīķu, kuru platība pārsniedz 0,08 ha,
monitorings
Ieguve notiks atbilstoši 2012. gada 21. augusta MK
Nebūtiska ietekme
noteikumiem Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”.
• Spridzināšanas darbi tiks veikti, nodrošinot būvju un Neliela nelabvēlīga ietekme
ēku ekspluatācijas drošumu.
• Tiks koriģēts izmantojamais lādiņš, ņemot vērā
sprādziena radīto vibrāciju monitoringu pie
dzīvojamām ēkām, pirms darbu uzsākšanas.
• Atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu
iekļaušana spridzināšanas darbu uzdevumā pēc
perspektīvo infrastruktūras objektu izbūves.
Meliorācijas sistēma tiks uzlabota un pārkārtota tā, ka
Nebūtiska ietekme
netiks traucēts/mainīts teritoriju hidroloģiskais režīms,
līdz ar to arī augsnes mitruma izmaiņas apkārtesošajās
teritorijās.
• Izmantojot tehniku ieguves un transportēšanas Nebūtiska ietekme
laikā, tiks ievēroti nepieciešamie piesardzības
pasākumi, kā tas noteikts likumā "Par Tiks nodrošināts, ka netiek pārsniegti
piesārņojumu", lai novērstu vides, t.sk., augsnes un 2005. gada 25. oktobra MK
noteikumos Nr. 804 “Noteikumi par
grunts, piesārņojuma risku;
• Teritorijā sadzīves notekūdeņu savākšanai tiks augsnes un grunts kvalitātes
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Aspekts

Raksturojums

tehniskas uzpildes procesā
ar degvielu

Pasākums

•

Paliekošā ietekme pēc pasākuma
realizācijas un atbilstība normatīvo aktu
prasībām

uzstādītas slēgta tipa pārvietojamās tualetes.
normatīviem’’ noteiktie mērķlielumi.
Tehnikas uzpilde tiks organizēta speciāli aprīkotā
Tiks ievērotas 2012. gada 12. jūnija
laukumā, kurš klāts ar pretinfiltrācijas segumu.
MK noteikumos Nr. 409 "Noteikumi
par vides aizsardzības prasībām
degvielas uzpildes stacijām, naftas
bāzēm
un
pārvietojamām
cisternām", noteiktās prasības.

Ietekme uz dabas Paredzētās darbības teritorijā
vērtībām
nav
konstatētas
īpaši
aizsargājamas augu, sūnu un
putnu sugas un biotopi.

Nav nepieciešami speciāli pasākumi.

Nebūtiska ietekme uz izpētes
teritorijai tuvumā esošo ES nozīmes
aizsargājamo biotopu Staignāju meži
(biotopa kods 9080*), kas atrodas ~
400 m attālumā no paredzētās
darbības vietas.

Ietekme uz
zivsaimnieciskajiem
resursiem

•

Nebūtiska ietekme.

Atsūknējamo pazemes ūdeņu
novadīšana koplietošanas
ūdensnotekās

Ietekme uz ainavu Vizuālā ietekme uz ainavu un
un
ietekme uz
kultūrvēsturiskajām kultūrvēsturiskajiem objektiem
vērtībām

Atkritumu
apsaimniekošana

• Sadzīves atkritumi;
• Ražošanas atkritumi;

•
•
•

•
•

Atsūknētie ūdeņi pirms novadīšanas koplietošanas
ūdensnotekā, tiks nostādināti nosēdbaseinos.
Tiks novērota virszemes ūdensobjektā novadāmo
ūdeņu kvalitāte un apjomi.
Netiks skarti kultūrvēsturiskie objekti, tāpēc nebūs
nepieciešami ietekmes uz vidi mazinošie pasākumi.
Pēc izstrādes tiks veikta teritorijas rekultivācija,
izveidojot ūdenstilpni.

Vērā ņemama ietekme uz ainavu
karjera izstrādes laikā.

Teritorijas rekultivācija un sakopšana
radīs būtisku labvēlīgu ietekmi uz
ainavu.
Atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši likumdošanas Nebūtiska ietekme.
prasībām.
Atkritumu apsaimniekošana tiks
Tiks izvietoti pārvietojamie konteineri.
nodrošināta atbilstoši „Atkritumu
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Aspekts

Raksturojums

Pasākums

Paliekošā ietekme pēc pasākuma
realizācijas un atbilstība normatīvo aktu
prasībām

apsaimniekošanas likuma” un tam
pakārtoto normatīvo aktu prasībām.

Sociālekonomiskā
ietekme

•

Dabas resursu nodokļa
maksājumi;
vietējo iedzīvotāju
nodarbinātība;
ietekme uz ar dolomīta
ieguvi saistīto
tautsaimniecības nozaru
attīstību.

•
•

•

•
•
•

Tiks veikti Dabas resursu nodokļa maksājumi, kas ir Vērā ņemama labvēlīga ietekme.
nozīmīgs finanšu avots Bauskas novadam vides
aizsardzības pasākumu īstenošanai.
Darbavietu nodrošinājums Bauskas novada
iedzīvotājiem.
Tiks veicināta saistīto nozaru attīstība.

Nekustamā
īpašuma Ietekmes uz vidi mazinošo pasākumu īstenošana.
vērtības samazinājums

Neliela nelabvēlīga ietekme.
Īstenojot IVN ziņojumā iekļautos
pasākumus
negatīvās
ietekmes
novēršanai un mazināšanai, paliekošā
ietekme varētu būt nebūtiska.
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7. Prasības monitoringam
Ziņojumā paredz pasākumus vides kvalitātes monitoringam un ietekmju uzraudzībai un novērtēšanai atbilstoši
Noteikumu Nr. 18 2. pielikuma 15. punktā noteiktajam. Izvērtējama monitoringa nepieciešamība un paredzami
jau iespējami konkrēti nosacījumi metodēm, veikšanas vietām, parametriem, ilgumam un regularitātei.

Vibrāciju monitorings
Ņemot vērā, ka spridzināšanas lādiņa aprēķinos, pieņemtie koeficienti, var atšķirties no faktiskās
situācijas dabā, uzsākot spridzināšanas darbus izstrādes zonā, tiks veikts sprādziena radīto vibrāciju
monitorings. Tiks izvietoti sensori pie tuvākajiem jūtīgiem objektiem, piemēram, dzīvojamām ēkām,
lai netiktu pārsniegts pieļaujamais robežlielums, saskaņā ar standartu DIN 4150-3:2016-12. Iegūtie
monitoringa rezultāti tiks izmantoti lādiņa lieluma korekcijai un precīzam lādiņa aprēķinam, balstoties
uz faktiskajiem apstākļiem atradnes “Purmales 2020” darbu zonā un tās apkārtnē.
Hidroģeoloģisko apstākļu un atsūknējamā (novadāmā) ūdens kvalitātes monitorings
Ņemot vērā plānotās darbības raksturu un prognozējamās vides stāvokļa izmaiņas, hidroloģiskajā
monitoringā tiks iekļautas šādas komponentes:
• atsūknējamo ūdens apjomu mērījumi;
• atsūknējamā ūdens kvalitātes analīzes;
• ūdens līmeņu novērojumi (mērījumi) kvartāra nogulumu gruntsūdeņu horizonta un Stipinu
svītas dolomītu ūdens horizonta monitoringa urbumos.
Lai novērotu ūdens līmeņu izmaiņu kontroli ap karjeru, tiks veikti ūdens līmeņu mērījumi kvartāra
nogulumu gruntsūdeņu viensētu akās un Stipinu ūdens horizonta monitoringa urbumos. Ņemot vērā
jau esošu monitoringa tīklu ap karjeru „Jaunbemberi”, tiek plānots ierīkot papildus 5 monitoringa
urbumus, kā arī novērot ūdens līmeņu izmaiņas vēl divās viensētu akās (skat. 7.1. attēlu). Novērojumi
tiks uzsākti ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms karjera nosusināšanas sākuma, turpinot līmeņu mērījumus
līdz atradnes izstrādes pabeigšanas. Ieteicamais mērījumu biežums – vismaz reize mēnesī.
Gaujas ūdens horizonta pjezometrisko līmeņu monitorings nav nepieciešams, jo atradnes “Purmales
2020” izstrādes ietekme uz šo horizontu būs nebūtiska.
Karjerā atsūknējamā ūdens apjomu mērījumi veicami saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto
administratīvo aktu prasībām, bet ar periodiskumu ne mazāku kā reizi ceturksnī.
Vienu reizi ceturksnī tiks veikta atsūknējamā ūdens kvalitātes kontrole pēc nosēddīķiem, pirms
ieplūdes koplietošanas ūdensnotekā (tiks noteikts naftas produktu un suspendēto vielu saturs). Vienu
reizi gadā tiks noteiktas pH un NH4, NO2, NO3 koncentrācijas un ūdenī izšķīdušā skābekļa saturs.
Tiks veikts dīķu ūdens līmeņu monitorings. Sākotnēji novērojumi tiks veikti dīķos, kuru platība
pārsniedz 0,08 ha (skat. 7.1.attēlu).
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7.1.attēls. Rekomendējamais monitoringa tīkls
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