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1.§.Par paredzētās darbības akceptēšanu. 

   

Ziņo:I.Bernats 

 

A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „12” balsis  I.Bernats, A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, 

A.Freimane, M.Jaunups, S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, L.Šube,  J.Sergejevs, 

L.Vorobjova; PRET – “1” balss A.Nalivaiko; ATTURAS – “2” balsis A.Šica, 

S.Rozīte, 

Dome nolemj: 

1. Akceptēt personas, paredzēto darbību – derīgā izrakteņa smilts ieguvi smilts 

atradnē “Liepkalni”, kas atrodas  Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194, 10.6 ha platībā.   

2. Paredzēto darbību Ierosinātājs ir tiesīgs īstenot, tikai ievērojot ārējos 

normatīvajos aktos noteiktos, Ziņojumā paredzētos un 2018. gada 24.oktobra Vides 

pārraudzības valsts biroja atzinumā “Atzinums Nr.5-04/15 par ietekmes uz vidi 

novērtējuma ziņojumu smilts ieguvei atradnē “Liepkalni” Inčukalna novada 

Inčukalna pagastā” izvirzītos nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība īstenojama:  

2.1. Smilts ieguve Atradnē paredzēt no marta līdz novembrim, ievērojot 

sekojošus  darba laikus no maija līdz oktobrim derīgo izrakteņu ieguvi no 

pulksten 8:00 līdz 19:00 katru darba dienu, no marta līdz maijam un 

novembrī darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00. Nav pieļaujama 

paredzētās darbības veikšana ārpus paredzētā darbalaika.  

2.2. Paredzētās darbības īstenošana bez trokšņu mazināšanas pasākumiem nav 

pieļaujama, tādēļ Ziņojumā paredzētā vienlaidus vaļņa izveide savrupmāju 

apbūves teritorijas aizsardzībai no trokšņa ietekmes gar Atradnes DA, D un 

DR malu nodrošināma jau Paredzētās darbības nulles etapā. Valnis 

veidojams Ziņojumā paredzētajā vai efektivitātes ziņā līdzvērtīgā risinājumā 

5m augstumā no noņemtās augsnes un grunts segkārtas. Vaļņa precīzs 

izvietojums gar Atradnes perimetru un risinājumi nogāžu slīpumam 

nosakāmi derīgo izrakteņu ieguve projektā, tostarp nodrošinot noteikto 

aizsargjoslu ievērošanu un ievērojot pielikumā esošo Ierosinātāja shēmu 

“Smilts atradnes “Liepkalni” Dienvidu daļas robežas un pieguļošo īpašumu 

plāns”. 
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2.3. Argumentētu sūdzību saņemšanas gadījumā par Paredzētās darbības radītu 

troksni dzīvojamo māju teritorijās un pie Paredzētās darbības trokšņa 

ietekmei visvairāk pakļautajām fasādēm veicami mērījumi Ministru kabineta 

2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr.16 “Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības 

kārtība” paredzētajā kārtībā un atkarībā no to rezultātiem lemjams par 

papildus pasākumu, t.sk. par Paredzētās darbības nosacījumu un 

ierobežojumu nepieciešamību. Pēc papildus pasākumu realizācijas (ja tādi 

būtu nepieciešami) jāveic atkārtoti trokšņu mērījumi. Visi trokšņu mērījumu 

rezultāti iesniedzami Pārvaldē un Pašvaldībā, bet trokšņu pārsnieguma 

gadījumā arī pasākumu plāns, ar kuriem tiks nodrošināta robežlielumu 

ievērošana. 

2.4. Atbilstoši Ziņojumā paredzētajam derīgā materiāla transportēšanai 

izmantojams 2. vai 3. alternatīvas maršruts. 3.alternatīvas gadījumā, ja 

nepieciešama piekļuve Atradnei no autoceļa A2, tad tā organizējama 

2. alternatīvas risinājumā. 

2.5. Bez atbildīga papildus izvērtējuma, kas līdzvērtīgs Ziņojumā ietvertajam un 

apstiprina, ka Ministru kabineta 2009.gada 18.novembra noteikumos 

Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikto robežvērtību ievērošana 

transportēšanas ceļā tiks nodrošināta, nav pieļaujama ar Paredzēto darbību 

saistīto transportēšanas reisu veikšana lielākā intensitātē kā Ziņojumā 

novērtēta (maksimums 6 reisi jeb 12 braucieni stundā). 

2.6. Ceļu izmantošana 2. vai 3. alternatīvas maršrutā un to uzturēšana 

nodrošināma atbilstoši Ziņojumā paredzētajam – regulāros transporta reisus 

veicot tikai darba dienās un darba laikā (attiecīgi no 8:00līdz 19:00 vai no 

8:00 līdz 17:00), ievērojot samazinātu transportēšanas ātrumu atradnes 

teritorijā un uz pievedceļa līdz 30km/h. Sausā laikā obligāti veicama ceļa 

mitrināšana, lai novērstu putekļu veidošanos. Sūdzību saņemšanas gadījumā 

jāveic situācijas novērtēšana, atbilstoši mērījumi un, ja nepieciešams – 

jānodrošina papildus pasākumi ietekmes mazināšanai. 

2.7. Paredzētā darbība īstenojama, veicot papildus pasākumus cieto daļiņu 

emisijas no smilts krautnēm samazināšanai (piemēram mitrināšana). 

2.8. Lai nepieļautu vēja erozijas radītās emisijas, jānodrošina gar Atradnes DA, 

D, un DR malu paredzētā vaļņa nogāžu stiprināšanu, un, ja nepieciešams -  

mitrināšanu tā izveides sākumposmā. 

2.9. Paredzētā darbība veicama bez gruntsūdens atsūknēšanas un novadīšanas 

ārpus darbības vietas, un tā nedrīkst būtiski negatīvi ietekmēt piegulošo 

teritoriju hidroloģisko režīmu un apkārtnes teritorijā esošo īpašumu un būvju 

izmantošanu. 

2.10. Ja tiek konstatēts ūdens līmeņa būtisks pazeminājums individuālajās 

ūdensapgādes akās/urbumos, ko izraisījusi Paredzētā darbība, Ierosinātājs ir 

atbildīgs par attiecīgu pasākumu veikšanu šādu ietekmju 

novēršanai/kompensēšanai un tam jānodrošina alternatīvi risinājumi 

dzīvojamo māju ūdensapgādei. 

2.11. Karjera nogāžu, tajā skaitā nogāžu, kas Atradnes ekspluatācijas laikā 

atradīsies zem ūdens, kā arī segkārtas krautņu slīpums jāveido atbilstoši to 

veidojošā materiāla dabiskajam nobiru/noslīdējumu leņķim. 

Nepieciešamības gadījumā realizējami piemēroti nogāžu stiprināšanas 

risinājumi. Nepieciešamie nogāžu stabilitātes pasākumi jānodrošina arī 

veicot rekultivāciju.  



2.12. Pēc spēcīgu nokrišņu vai kušanas ūdeņu perioda jānodrošina karjera 

nogāžu, kā arī krautņu apsekošana un novērtēšana. Nepieciešamības 

gadījumā jānodrošina izskalojumu un erozijas kanālu likvidēšana, tos 

aizberot ar pieejamo grunts materiālu.   

2.13. Paredzētās darbības realizācijas gaitā jānodrošina piemēroti darba 

drošības pasākumi, iekļaujot tos karjera izstrādes projektā. Jānodrošina 

darbinieku instruktāža par paredzētajiem darba drošības pasākumiem un to 

ievērošanu.  

2.14. Ja paredzētās darbības plānošanas vai realizācijas gaitā tiek secināts, 

ka nepieciešami vai paredzēti citi ieguves, apjoma, laika u.c. risinājumi, kas 

Ziņojuma gaitā nav novērtēti vai pārsniedz Ziņojumā novērtētos lielumus, 

veicams šādu izmaiņu būtiskuma novērtējums, lemjot par ietekmes uz vidi 

sākotnējā izvērtējama nepieciešamību likuma paredzētajā kārtībā. 

 

3. Visas Vides pārraudzības valsts biroja Atzinuma norādītās prasības ir 

beznosacījumu, katras atsevišķas neievērošanas gadījumā Inčukalna novada dome 

var lemt par Paredzētās darbības pārtraukšanu, atceļot lēmumu par paredzētās 

darbības akceptu.      

4. Pirms Paredzētās darbības uzsākšanas saskaņā ar derīgo izrakteņu projektu, 

veikt atmežošanas procesu normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 

5. Pirms Paredzētās darbības uzsākšanas izstrādāt un iesniegt akceptēšanai 

Inčukalna novada Būvvaldē būvprojektus nepieciešamajām inženierbūvēm t. sk. 

pievadceļu, zemes vaļņa izbūvei un citām, ko nosaka būvniecību regulējošie  

normatīvie akti.   

6. Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt personai. 

7.  Vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam 

vpvb@vpvb.gov.lv. 

8. Lēmumu trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas Sabiedrisko attiecību daļa 

ievieto Inčukalna novada tīmekļa vietnē www.incukalns.lv.  

9. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta 

pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, 1007.  

 

Pielikumā shēma “Smilts atradnes “Liepkalni” Dienvidu daļas robežas un pieguļošo 

īpašumu plāns” uz vienas lapas. 
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