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Piesārņojošo vielu emisija gaisā 
 

1. Gaisa piesārņojuma avotu apraksts  

Prognozētā gaisu piesārņojošo vielu emisija  

Paredzētā darbība SIA "LAMAT VZ" ir smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē 

“Jauncederi” un karjera rekultivācija pēc tā izstrādes. 

Derīgo izrakteņu - smilts un kūdras atradne ,,Jauncederi’’ atrodas Salaspils pagastā, Salaspils 

novadā. Plānotās darbības teritorija izvietota apmēram 2,8 km attālumā uz ziemeļrietumiem 

no Salaspils pilsētas, un 1,4 km attālumā uz austrumiem no Rīgas pilsētas administratīvās 

robežas. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA “LAMAT VZ”. Derīgo izrakteņu atradnes 

“Jauncederi” kopējā krājumu laukuma teritorija ir 24,5 ha (skatīt 1.pielikumu). Derīgo 

izrakteņu atradne “Jauncederi” ietilpst zemes gabalā “Jauncederi” ar kadastra Nr.8031 013 

0604, ar īpašuma kopējo platību 87,7 ha.  

Vistuvākā apdzīvotā vieta atrodas A pusē ~100 m attālumā no paredzētās darbības vietas - 

vasarnīcu teritorijas ,,Getliņi’’. Vasarnīcu teritorijas no atradnes ,,Jauncederi’’ atdala 

meliorācijas grāvis, kā arī dabiski veidojusies krūmu josla, kas daļēji slāpē putekļu emisijas. 

Uz D pusi no plānotās darbības teritorijas apmēram 600 m attālumā atrodas dzīvojamo māju 

apbūve ,,Mežezeri’’. Šī teritorija tieši robežojas ar zemes gabala ,,Jauncederi’’ teritoriju, bet 

paredzētās darbības vieta tieši to neskar. 

Uz DR pusi apmēram 500 m attālumā no paredzētās darbības vietas atrodas Rumbulas ciems 

(Stopiņu novads), no plānotās darbības teritorijas to atdala dzelzceļš. 

Uz D pusi atrodas apdzīvota vieta ,,Dārziņi’’. Šī teritorija no paredzētās darbības vietas 

atrodas 1,3 km attālumā, to atdala dzelzceļš, kā arī valsts nozīmes autoceļš A6. 

 

Derīgo materiālu – kūdru un smilti atradnes teritorijā plānots iegūt pilnā apjomā: 

• smilts - 3015,05 tūkst.m3 jeb 7 989 883 t (vidējais materiāla blīvums 2,65 g/cm3) materiāla, t. 

sk. zem pazemes ūdens līmeņa – 3015,05 tūkst.m3); 

• kūdra – 59,69 tūkst.m3, no tiem mazsadalījusies kūdra – 7,61 tūkst.t (W = 40 %) un vidēji 

un labi sadalījusies kūdra – 52,08 tūkst.t (W = 40 %). 

Kūdras materiāls atrodas virs gruntsūdens līmeņa, savukārt viss iegūstamais smilts materiāls 

atrodas zem gruntsūdens līmeņa.  

Atradnes kopējā krājumu laukuma teritorija ir 24,5 ha (kūdras bloka, kurš uzguļ virs smilts 

slāņa, bet nenosedz visu atradnes teritoriju, laukuma platība ir 13,79 ha, smilts bloka laukuma 

platība – 24,5 ha). 

Jāatzīmē, ka sala periods katru gadu var būt mainīgs, tāpēc ietekmes uz vidi novērtējuma 

ietvaros tiek pieņemts, ka derīgā materiāla ieguve notiks aptuveni 9 mēnešus gadā (sala 

periods aplūkojamās teritorijas rajonā iestājas vidēji decembrī-janvārī un turpinās līdz marta 

beigām), 195 darba dienas gadā, vidēji 9 h/dienā jeb 1755 h/gadā.  

Kūdras ieguves tehnoloģija 

Kūdras slāni, kurš ieguļ virs gruntsūdens līmeņa, paredzēts noņemt ar rakšanas paņēmienu. 

Kūdras slāni atradnes teritorijā paredzēts noņemt pilnā apjomā 1.2 - 3.2 m dziļumā 13,79 ha 

platībā. Kūdras ieguvei plānotās darbības teritorijā maksimāli tiks izmantoti divi līdz trīs 

ekskavatori (katra ekskavatora svars 25-27 tonnas), materiālu ieberot un pārvietojot 

pašizgāzējā uz materiāla atbērtnēm paredzēto teritoriju. Noņemtais kūdras materiāls tiks 

uzglabāts atklātā veidā kaudzēs un atbilstoši tirgus situācijai tiks pakāpeniski realizēts.  
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Materiāla pārvietošanai nepieciešamības gadījumā tiks izmantots frontālais iekrāvējs, 

realizācijai nepieciešamo materiālu pārkraujot smagajā transportā un izvedot no atradnes 

teritorijas kā beramkravu. Kūdras slāņa nosusināšana pirms tās ieguves netiek plānota, līdz ar 

to papildus drenāžas un grāvju sistēmas teritorijā nav nepieciešams ierīkot. Atbilstoši veiktās 

ģeoloģiskās izpētes rezultātiem, viss kūdras materiāls atrodas virs gruntsūdens līmeņa. 

Smilts ieguves tehnoloģija 

Ņemot vērā to, ka viss derīgā materiāla – smilts apjoms atrodas zem gruntsūdens līmeņa, 

materiāla ieguvei paredzēts izmantot zemessūcēju, kurš izvietots uz peldošas platformas jeb 

pontona. Izmantojot zemessūcēju, izņemtais smilts materiāls pa peldošu cauruļvadu tiks 

novadīts atbērtnēs blakus novietotajām kūdras atbērtnēm. Zemessūcēja darbība tiek 

nodrošināta ar dīzeļdzinēju 

Zemessūcējs ir peldoša iekārta, ko izmanto ūdens tilpņu izveidošanai, padziļināšanai vai 

pārtīrīšanai. Tā galvenais darba agregāts ir jaudīgs sūknis, ar kura palīdzību no ūdenstilpnes 

kopā ar ūdeni tiek sūknēta smilts. Pa peldošu cauruļvadu izsūknētā smilts tiek nogādāta 

nosēdlaukā (šajā gadījumā atbērtnēs), kuras tiks izvietotas atradnei piegulošajā teritorijā uz 

sauszemes. Pieejamais peldošais cauruļvada posma garums ir pietiekošs, lai no konkrētās 

zemessūcēja atrašanās vietas Atradnes izstrādes vietā varētu aizsniegt sauszemes teritoriju.  

Iegūtā materiāla žāvēšana nav paredzēta. Gadījumā ja smilts materiāla sajaukšanās ar ūdeni 

tomēr notiks, ūdens noplūdīs dabīgā veidā no atbērtnēm uz ieguves rezultātā veidojošos 

ūdenstilpni vai blakus esošajiem dīķiem, izmantojot teritorijā esošo vai jaunizveidojamo lokālo 

novadgrāvju sistēmu. Slapjas smilts transportēšana nav paredzēta. Pēc materiāla ieguves un 

novietošanas atbērtnēs, tiks izmantots frontālais iekrāvējs, lai realizācijai nepieciešamo 

materiālu pārkrautu kravas transportā un izvestu no plānotās darbības teritorijas.  

Visa derīgā materiāla ieguvei paredzētā tehnika (gan mobilā, gan stacionārā) tiks nomāta vai 

arī plānotās darbības ierosinātāja to iegādāsies savā īpašumā. Paredzētās darbības 

nodrošināšanai nepieciešamās tehnikas saraksts sniegts tabulā.  

Paredzētās darbības nodrošināšanai nepieciešamā tehnika 

Tehnikas vienība Nosaukums 

Ekskavators 

Liebherr 922 vai analogs 

Liebherr 924 vai analogs 

Liebherr 914 vai analogs 

Zemes sūcējs Dragflow EL150A vai analogs 

Elektriskais vairogs Maniero EL 

Ģenerators Olimpian GEP400 

Hidrauliskais kauss Robi M-104 

Frontālais iekrāvējs Liebherr 580 2plus2 vai analogs 

Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, kurus izmanto ražošanas procesā kā 

izejmateriālus vai palīgmateriālus un tie nav klasificēti kā bīstami, derīgo izrakteņu ieguves 

procesā netiks izmantoti.  

Tehnikas darbības nodrošināšanai nepieciešamo energoresursu (dīzeļdegviela) uzpilde tiks 

veikta novietnē speciāli aprīkotā vietā ar cieto segumu. Degvielas uzpildes laikā iespējamas 

nelielas degvielas noplūdes, kuru savākšanai tiks izmantots tehnikas novietnē uzglabātais 

absorbentu materiāls. Citas bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti derīga izrakteņa 

ieguves procesā netiks izmantoti.  
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Derīgā materiāla izvešanu no teritorijas nodrošinās komersanti, kas nodarbojas ar transporta 

pakalpojumu sniegšanu vai arī plānotās darbības ierosinātāja, izmantojot savā īpašumā 

iegādātās transporta vienības. Derīgais materiāls no Atradnes teritorijas tiks izvests kravas 

automašīnās, pieņemot, ka vienas kravas kastes ietilpība ir 16 m3 (25 t). Paredzams, ka derīgā 

materiāla izvešana būs katru darba dienu, neatkarīgi no materiāla ieguves sezonalitātes, t.i. 

261 dienu gadā. Materiāla izvešana tiek plānota 30 gadu laikā, katru gadu izvedot līdz 393 

m3/diena derīgo materiālu. Tiek pieņemts, ka derīgo materiālu izvedīs ar kravas a/m, ar 

ietilpību 16 m3 jeb 25 t. Līdz ar to sanāk, ka dienā uz un no karjera tiks veikti 24,5 reisi. 

Degviela kravas automašīnām netiks uzpildīta uz vietas. Degviela derīgo izrakteņu ieguves 

tehnikai tiks uzpildīta blakus esošajā teritorijā, ārpus plānotās darbības, t.sk. atradnes 

teritorijas. Plānotās darbības teritorijā papildus degviela netiks uzglabāta. Autostāvvietu 

izbūve plānotās darbības teritorijā nav paredzēta. 

Izvešanai paredzētie varianti: 

 

1. variants 

Piebraukšana (visi ~ 25 reisi) notiek pa karjera pievedceļu ar smilts/grants segumu no Igora 

ielas. Pievedceļa garums ~ 0,500  km.  

2. variants 

Piebraukšana (13 reisi) notiek pa karjera pievedceļu ar smilts/grants segumu no Igora ielas 

(pievedceļa garums ~ 0,500 km), savukārt 12 reisi - caur kūdras purvu "Getliņu purvs" uz 

autoceļu C27 (pievedceļa garums ~ 2,0 km).  

 

Plānots, ka paredzētā darbība smakas neradīs. 

 

Sadedzināšanas iekārtu būvniecība netiek plānota. 
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Lokālplānojuma risinājumi paredz robežjoslā starp plānoto derīgo izrakteņu ieguves teritoriju 

un vasarnīcu apbūves teritoriju saglabāt esošo krūmājus un papildināt ar jaunu apstādījumu 

joslu, tādejādi mazinot trokšņu, putekļu u.c. negatīvo faktoru ietekmi uz dzīvojamo apbūvi. 

 

Avots Nr.1. Kūdras un smilts ieguves laukums (laukumveida) 

Emisijas izplūdes augstums no kūgras un smilts  ieguves laukuma - 2,5 m, avota izmēri 

– 218 000 m2, temperatūra 20 0C. 

 

Avots Nr.2. Ģenerators (punktveida) 

Emisijas izplūdes augstums ir 2,5 m, dūmeņa iekšējais diametrs 200 mm, plūsmas 

ātrums 4320 Nm3/h, temperatūra 550 0C. 

 

1. variants 
Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri 

– 500 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

2. variants 
Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri 

– 500 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

Avots Nr.A4. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri 

– 2000 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

Normālas ekspluatācijas gadījumā zalvjveida un avārijas izmešu nav. 

Gaisa piesārņojuma avotu aprakstu skatīt 12.tabulā1.  

 

  

                                                 
1 tabulu numerācija šī pielikuma ietvaros atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu 

Nr.1082 3.pielikuma Iesnieguma formai atļaujas saņemšanai A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai 
 



 7(46) 

 

2. Ziņas par emisijas avotiem  

No tehnoloģiskajām iekārtām piesārņojošo vielu izmešu noteikšanā (3.pielikums) izmantotas 

aprēķinu metodikas [4÷6]. 

Vielu kodi [7] doti tabulā: 

Nosaukums Kods 

Oglekļa oksīds 020 029 

Slāpekļa dioksīds 020 038 

Cietās daļiņas 200 001 

PM10 200 002 

PM2,5 200 003 

Ziņas par emisijas avotiem skatīt 13.tabulā.  

 

Modelējot daļiņu piesārņojumu no plānotās darbības teritorijas, ir ņemts vērā, ka aukstajā un 

mitrajā laikā daļiņu PM10 un PM2,5 emisijas tiek ievērojami samazinātas, pateicoties 

dabiskajam mitrumam. Saskaņā ar ASV Vides aizsardzības aģentūras izmešu aprēķināšanas 

metodiku (13.2.2. sadaļā) [3], nokrišņu ietekmi var aprēķināt, izmantojot sekojošu formulu: 

Eext = (T - P) : T, 

kur: Eext  - emisijas faktors koriģēts, ņemot vērā dabisko mitrumu; 

T   - dienu skaits gadā vai mēnesī; 

P  - dienu skaits ar nokrišņiem (> 1,0 mm). 

Informācija par dienu skaitu ar nokrišņiem pēdējo gadu laikā, saskaņā ar Centrālās statistikas 

pārvaldes apkopotajiem VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk 

tekstā – VSIA “LVĢMC”) datiem ir atspoguļota zemāk esošajā tabulā. Modelējot daļiņu 

emisijas, aprēķinātās emisijas ir koriģētas, ņemot vērā vidējo dienu ar nokrišņiem skaitu 

mēnesī: 

Mēnesis 

Dienu skaits ar nokrišņiem 

Dienu skaits bez  

nokrišņiem - 

emisijas 

faktoru 

reizināšanas 

koeficients 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. Vidēji 

I 13 9 4 14 16 9 6 16 9 8 12 10.55 0.660 

II 12 8 9 7 9 9 7 6 12 6 4 8.09 0.711 

III 19 7 12 5 8 5 8 8 7 8 6 8.45 0.727 

IV 9 2 8 6 10 8 4 12 5 11 15 8.18 0.727 

V 6 4 11 7 8 12 10 11 2 6 4 7.36 0.763 

VI 10 11 7 9 12 11 12 6 10 12 6 9.64 0.679 

VII 10 12 10 11 11 9 5 12 10 11 6 9.73 0.686 

VIII 18 9 12 12 10 11 15 4 18 6 8 11.18 0.639 

IX 5 9 13 8 12 11 6 11 5 13 6 9.00 0.700 

X 12 17 13 7 12 7 9 3 10 18 10 10.73 0.654 

XI 12 12 15 7 15 12 4 11 17 14 4 11.18 0.627 

XII 16 15 14 15 13 11 8 8 13 16 13 12.91 0.584 

Izmešu dinamikas raksturojums dots 4.pielikumā. 
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3. Emisiju gaisā ietekme uz gaisa kvalitāti  

Lai novērtētu esošo piesārņojumu derīgo izrakteņu atradnes „Jauncederi”  darbības apkārtnē, 

tika izmantota informācija, kas 2017.gada jūlijā saņemta no VSIA “LVĢMC” par 

piesārņojuma fona koncentrācijām teritorijas ietekmes zonā. VSIA “LVĢMC” sniegtā 

informācija balstīta uz modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot 

Gausa matemātisko modeli.  

Analizējot saņemto informāciju par esošo piesārņojumu, jāsecina, ka esošā gaisa kvalitāte 

derīgo izrakteņu atradnes „Jauncederi” teritorijā nepārsniedz noteiktos normatīvus 

(5.pielikums): 

Piesārņojošā viela Aprēķinu periods 
Ietekmes zonā fona koncentrācija, µg/m3  

min÷max aprēķinam pieņemtā 

Oglekļa oksīds Gada vidējā koncentrācija 320,05 ÷ 321 321 

Slāpekļa dioksīds Gada vidējā koncentrācija 3,05 ÷ 3,5 3,5 

Putekļi PM10 Gada vidējā koncentrācija 7,754 ÷ 7,78 7,78 

Putekļi PM2,5 Gada vidējā koncentrācija 5,72 ÷ 5,76 5,76 

Atbilstoši Ministru kabineta 02.04.2013. noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru 

piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 27.punktam, ja esošā piesārņojuma 

koncentrācija ārpus darba vides pārsniedz 70 % no noteiktā robežlieluma, operators modelē 

piesārņojošo vielu izkliedi katram no pēdējiem trim gadiem (veic jutīguma analīzi). 

Informācija par meteoroloģiskos apstākļus raksturojošiem parametriem piesārņojošās 

darbības ietekmes zonā jutīguma analīzes veikšanai nepieciešamo gadu griezumā 

(2016.÷2018.) saņemta elektroniskā veidā no VSIA “LVĢMC”.  

Meteoroloģisko datu (Rīgas novērojumu stacija) kopā iekļauti šādi 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); 

 albedo (%); 

 Monina-Obuhova garums (m).  

Vēja raksturlielumu grafiskā interpretācija:  
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Izkliedes aprēķini veikti visām vielām, kurām saskaņā ar MK 03.11.2009. noteikumiem 

Nr.1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteikti gaisa kvalitātes normatīvi. Novērtējumā 

izmantotie robežlielumi apkopoti tabulā: 

Piesārņojošās 

vielas 
Robežlieluma veids 

Noteikšanas 

periods 
Robežlielums 

Oglekļa oksīds 

Astoņu stundu 

robežlielums cilvēka 

veselības aizsardzībai 

Astoņu stundu 
10 mg/m3 

(100. procentile) 

Slāpekļa 

dioksīds 

Stundas robežlielums 

cilvēka veselības 

aizsardzībai 

1 stunda 

200 μg/m3 nedrīkst pārsniegt vairāk 

kā 18 reizes gadā  

(99,79. procentile) 

Slāpekļa 

dioksīds 

Gada robežlielums cilvēka 

veselības aizsardzībai 

Kalendārais 

gads 
40 μg/m3 

Daļiņas PM10 

Dienas robežlielums 

cilvēka veselības 

aizsardzībai 

24 stundas 

50 μg/m3, nedrīkst pārsniegt vairāk 

kā 35 reizes kalendāra gadā  

(90,41. procentile) 

Daļiņas PM10 
Gada robežlielums cilvēka 

veselības aizsardzībai 

Kalendārais 

gads 
40 μg/m3 

Daļiņas PM2,5 
Gada robežlielums cilvēka 

veselības aizsardzībai 

Kalendārais 

gads 
20 μg/m3 

Aprēķinu veikšanā un rezultātu noformēšanā ņemtas vērā MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 

„Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasības un 

rezultāti interpretēti atbilstoši MK 03.11.2009. noteikumiem Nr.1290 „Noteikumi par gaisa 

kvalitāti”.  

Atbilstoši minēto MK noteikumos noteiktajam, emisiju limitu izstrādes gaitā atbilstību cilvēku 

veselības aizsardzībai paredzētajiem gaisa kvalitātes normatīviem un vadlīnijām nevērtē:  

 rūpnīcu teritorijās vai rūpnieciskajās iekārtās, kur ir spēkā darba drošības un veselības 

aizsardzības noteikumi;  

 uz ceļu brauktuvēm un brauktuvju starpjoslās, izņemot vietas, kur paredzēta gājēju 

piekļuve starpjoslām;  

 jebkurā vietā, kas atrodas teritorijā, kura nav pieejama iedzīvotājiem un kurā nav 

pastāvīgu dzīvesvietu. 

 

Novērtējuma ietvaros vērtētas augstākās aprēķinātās piesārņojuma koncentrācijas paredzētās 

darbības vietas tuvumā izvietotajās teritorijās, kuras ir pieejamas iedzīvotājiem. Novērtējuma 

ietvaros paredzētās darbības radītais piesārņojums summēts ar esošo fona piesārņojumu, par 

kuru informāciju sniedza VSIA “LVĢMC”.  

Lai prognozētu ietekmi uz gaisa kvalitāti, SIA „TEST” veikta gaisa piesārņojuma izkliedes 

modelēšana ar datorprogrammu The Leading Atmospheric Dispersion Model (ADMS 4.1), 

beztermiņa Licence Number P01-0632-C-AD400-LV, izmantojot Gausa matemātisko modeli.  

Aprēķinos ņemtas vērā vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. Gaisa piesārņojuma 

izkliedes modelēšana veikta, lai aprēķinātu piesārņojošo vielu vidējās, piezemes līmenī esošās  

koncentrācijas, ņemot vērā teritorijai raksturīgos meteoroloģiskos apstākļus, un koncentrāciju 

procentiles, kā arī, lai izvērtētu piesārņojuma izkliedi pie nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem 

apstākļiem.  
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Gaisa piesārņojuma modelēšana konkrētos meteoroloģiskos apstākļos rajonā, kur atrodas 

uzņēmums (6.pielikums), izmantojot datorprogrammu ADMS 4.1, parādīja, ka esošos izmešus 

var piedāvāt kā emisiju limitu: tuvākajās apdzīvotajās vietās un ārpus uzņēmuma teritorijās 

rādītāji - Rh, R8h, R24h, Rg netiek pārsniegti. 

Piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu rezultātu analīze un gaisa kvalitātes atbilstības 

normatīviem un vadlīnijām novērtējums sniegts tabulā:  

Nr. 

p.k 
Piesārņojošā viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija1, 

µg/m3 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija, 

µg/m3 

Aprēķinu 

periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 

šūnas centroīda 

koordinātas 

(ārpus uzņēmuma 

teritorijas) 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % X, m Y, m 

1. variants 

2018.gads 

1.  
Oglekļa  

oksīds 
23.00 3442 gads/8h 517200 304500 6.69 3.44 

2.  
Slāpekļa 

dioksīds 
46.1 49,63 gads/1h 517050 304500 92.94 24.80 

3.  
Slāpekļa 

dioksīds 
2.51 6,014 gads/1a 517200 304450 41.76 15.03 

4.  PM10 38.5 46,35 gads/24h 516950 304100 83.15 92.60 

5.  PM10 14.4 22,26 gads/1a 516900 304000 64.86 55.50 

6.  PM2,5 1.46 7,227 gads/1a 516900 304000 20.22 36.10 

2017.gads 

7.  PM10 41.0 48,85 gads/24h 516950 304100 84.02 97.60 

2016.gads 

8.  PM10 40.8 48,65 gads/24h 516950 304100 83.95 97.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi 
2 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
3 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
4 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
5 PM10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 
6 PM10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
7 PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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Nr. 

p.k 
Piesārņojošā viela 

Maksimālā 

piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

koncentrācija1, 

µg/m3 

Maksimālā 

summārā 

koncentrācija, 

µg/m3 

Aprēķinu 

periods/ laika 

intervāls 

Aprēķinu punkta vai 

šūnas centroīda 

koordinātas 

(ārpus uzņēmuma 

teritorijas) 

Piesārņojošās 

darbības emitētā 

piesārņojuma 

daļa summārajā 

koncentrācijā, % 

Piesārņojuma 

koncentrācija 

attiecībā pret 

gaisa 

kvalitātes 

normatīvu, % X, m Y, m 

2. variants 

2018.gads 

9.  
Oglekļa  

oksīds 
23.00 3442 gads/8h 517200 304500 6.69 3.44 

10.  
Slāpekļa 

dioksīds 
46.1 49,63 gads/1h 517050 304500 92.94 24.80 

11.  
Slāpekļa 

dioksīds 
2.51 6,014 gads/1a 517200 304450 41.76 15.03 

12.  PM10 24.0 31,82 gads/24h 517100 304800 75.47 63.60 

13.  PM10 8.8 16,65 gads/1a 517100 304800 53.01 41.50 

14.  PM2,5 0.89 6,656 gads/1a 517100 304800 13.38 33.25 

Analizējot aprēķinos un modelēšanas gaitā iegūtos rezultātus, jāsecina, ka uzņēmuma 

darbības rezultātā tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma 

avotu emisijas limita projektu izstrādi” 34.1.punktam piesārņojošo vielu izkliedes aprēķinu 

rezultāti jāattēlo grafiskā formā tiem aprēķinu variantiem, kuros maksimālā aprēķinātā 

piesārņojošās vielas summārā koncentrācija pārsniedz 30 % no gaisa kvalitātes normatīva vai 

vadlīnijās noteiktā robežlieluma vai mērķlieluma. 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti sniegti 7.pielikumā – PM10 diennakts 35.augstākā 

koncentrācija ar fonu; PM10 gada vidējā koncentrācija ar fonu un PM2,5 gada vidējā 

koncentrācija ar fonu.  

Lai raksturotu gaisa piesārņojuma izkliedei nelabvēlīgos meteoroloģiskos apstākļus, izmantota 

gaisa kvalitātes modelēšanas gaitā iegūtā informācija par piesārņojošās vielas maksimālo 

koncentrāciju (100.procentile) stundas intervālam un meteoroloģiskajiem parametriem, pie 

kādiem tā aprēķināta. Saskaņā ar veiktajiem izkliedes aprēķiniem, nelabvēlīgus 

meteoroloģiskos apstākļus raksturo parametri, kas norādīti 8.pielikumā. 

  

                                                 
1 Ražotnei strādājot ar maksimālu jaudu, kad vienlaicīgi strādā visas iekārtas ar maksimālu slodzi 
2 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
3 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
4 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
5 PM10 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
6 PM2,5 gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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NORMATĪVO AKTU UN LITERATŪRAS SARAKSTS 

1. Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un 

izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai. Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.1082. (prot. Nr.69 10.§), 30.11.2010. 

2. Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 

sadedzināšanas iekārtām. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.187. 

(prot. Nr.17 34.§), 02.04.2013. 

3. Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi. 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.182. (prot. Nr. 17 29.§), 

02.04.2013. 

4. Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP 42, Fifth Edition, Volume I. 

Chapter 13: Miscellaneous Sources. 2006. Section 13.2.2 Unpaved Roads. ASV Vides 

aizsardzības aģentūra. 

5. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra. 2016. 1.A.4. Non-road 

mobile sources and machinery.  

6. EMEP/EEA emisijas faktoru krājums, Eiropas Vides aģentūra. 2018. 1-a-3-b-i. Road 

transport.  

7. Par vidi piesārņojošo ķīmisko vielu sarakstu un kodiem. Latvijas Vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centra rīkojums Nr.87. 28.12.2011. 
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Derīgo izrakteņu - smilts un kūdras atradne “Jauncederi” 

Salaspils novads, Salaspils pagasts 

12.tabula 

Emisijas avotu fizikālais raksturojums 

Emisijas 

avota kods 
Emisijas avota apraksts 

Emisijas avota un emisijas raksturojums 

ģeogrāfiskās 

koordinātes 

dūmeņa 

augstums 

m 

dūmeņa iekšējais 

diametrs 

mm 

plūsma 

Nm3/h 

emisijas 

temperatūra 
oC 

emisijas 

ilgums 

h/gadā Z platums A garums 

A1. Kūdras un smilts ieguves laukums 

56053’05,1’’ 24016’40,8’’ 

2,5 
laukumveida  

218000 m2 
 20 

9 h/dn,  

195 dn/g 

56053’11,5’’ 24017’01,3’’ 

56052’52,9’’ 24017’13,4’’ 

56052’50,3’’ 24017’08,6’’ 

56052’54,1’’ 24016’45,9’’ 

A2. Ģenerators Olimpian GEP400 56052’59,4’’ 24016’49,2’’ 2,5 200 4320 550 
9 h/dn,  

195 dn/g 

A3. Ceļš ar grants segumu 

56052’54,1’’ 24016’45,5’’ 

0,0 
līnijveida  

500 m 
 15 

9 h/dn,  

261 dn/g 
56052’44,8’’ 24016’38,3’’ 

56052’43,7’’ 24016’29,3’’ 

A4. Ceļš ar grants segumu 

56053’09,4’’ 24016’53,1’’ 

0,0 
līnijveida  

2000 m 
 15 

9 h/dn,  

261 dn/g 

56053’11,8’’ 24016’50,2’’ 

56053’19,4’’ 24017’24,9’’ 

56053’20,9’’ 24017’27,0’’ 

56053’20,5’’ 24017’45,0’’ 

56053’28,3’’ 24018’24,2’’ 

56053’33,6’’ 24018’26,9’’ 

Piezīmes. 
(1) Katru dūmeni vai citu emisijas avotu, ja to neuzskata par difūzās emisijas avotu, identificē ar iekšēju kodu A1, A2, A3 utt. 
(2) Ģeogrāfiskās koordinātas noteiktas ar precizitāti līdz sekundei. 
(3) Emisijas temperatūra plūsmas mērīšanas vietā. 
(4) Ja emisija nav pastāvīga, sniedz informāciju par tās ilgumu - minūtes/stundā, stundas/dienā un dienas/gadā. 
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13.tabula 

No emisiju avotiem gaisā emitētās vielas  

Iekārta, process, ražotne, ceha nosaukums Piesārņojošā viela 
Emisiju raksturojums 

pirms attīrīšanas 
Gāzu attīrīšanas iekārtas 

Emisiju raksturojums pēc 

attīrīšanas (5) 

nosaukums tips 

emisijas 

avota 

kods(1) 

emisijas 

ilgums (h) vielas  

kods(2) 
nosaukums 

g/s  

vai  

ouE/s (3) 

mg/m3 

vai  

ouE/m3 (3) 

t/gadā  

vai  

ouE/gadā 

(3) 

nosau-

kums, 

tips 

efektivitāte g/s  

vai  

ouE/s (4) 

mg/m3  

vai  

ouE/m3 (4) 

t/gadā  

vai  

ouE/gadā 

(4) 
dnn gadā 

projek-

tētā 

fak-

tiskā 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. un 2.varianti 

Kūdras un 

smilts 

ieguves 

laukums 

 A1. 9 1755 

020029 Oglekļa oksīds 0.208  1.32 

   

0.208  1.32 

020038 Slāpekļa dioksīds 0.428  2.70 0.428  2.70 

200001 Cietās daļiņas 0.00764  0.0483 0.00764  0.0483 

200002 t.sk. PM10 0.00764  0.0483 0.00764  0.0483 

200003 t.sk. PM2,5 0.00764  0.0483 0.00764  0.0483 

Ģenerators 

Olimpian 

GEP400 

Olimpian 

GEP400 
A2. 9 1755 

020029 Oglekļa oksīds 0.133 111 0.842 

   

0.133 111 0.842 

020038 Slāpekļa dioksīds 0.462 385 2.92 0.462 385 2.92 

200001 Cietās daļiņas 0.00889 7.41 0.0562 0.00889 7.41 0.0562 

200002 t.sk. PM10 0.00889 7.41 0.0562 0.00889 7.41 0.0562 

200003 t.sk. PM2,5 0.00889 7.41 0.0562 0.00889 7.41 0.0562 

1. variants 

Ceļš ar 

grants 

segumu 

 A3. 9 2349 

020029 Oglekļa oksīds 0.00226  0.0191 

   

0.00226  0.0191 

020038 Slāpekļa dioksīds 0.0110  0.0931 0.0110  0.0931 

200001 Cietās daļiņas 1.44  12.2 1.44  12.2 

200002 t.sk. PM10 0.368  3.11 0.368  3.11 

200003 t.sk. PM2,5 0.0371  0.313 0.0371  0.313 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2. variants 

Ceļš ar 

grants 

segumu 

 A3. 9 2349 

020029 Oglekļa oksīds 0.00117  0.00985 

   

0.00117  0.00985 

020038 Slāpekļa dioksīds 0.00568  0.0480 0.00568  0.0480 

200001 Cietās daļiņas 0.748  6.35 0.748  6.35 

200002 t.sk. PM10 0.191  1.62 0.191  1.62 

200003 t.sk. PM2,5 0.0193  0.163 0.0193  0.163 

Ceļš ar 

grants 

segumu 

 A4. 9 2349 

020029 Oglekļa oksīds 0.00431  0.0364 

   

0.00431  0.0364 

020038 Slāpekļa dioksīds 0.0210  0.178 0.0210  0.178 

200001 Cietās daļiņas 3.34  28.2 3.34  28.2 

200002 t.sk. PM10 0.851  7.19 0.851  7.19 

200003 t.sk. PM2,5 0.0856  0.724 0.0856  0.724 

Piezīmes. 
(1) Emisijas avota atsauces iekšējais kods atbilstoši šā pielikuma 12.tabulai. 
(2) Norāda katras piesārņojošas vielas kodu un nosaukumu saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs" apstiprināto sarakstu. 
(3) , (4) Sadedzināšanas iekārtām un atkritumu sadedzināšanas, kā arī līdzsadedzināšanas iekārtām norādīt skābekļa saturu. Piesārņojošo vielu saturu norāda 

normālam kubikmetram (273 K 101,3 kPa). Mitruma apstākļiem (mitrs/sauss) jāsakrīt ar citās tabulās dotajiem, ja vien tie nav noteikti atsevišķi. 
(5) Piesārņojošās vielas saturs (koncentrācija un daudzums) standarta apstākļos (273 K 101,3 kPa), ja tas nav noteikts atsevišķi. 

Mitruma apstākļiem (sauss/mitrs) jābūt salīdzināmiem ar citās tabulās sniegtajiem datiem, ja tas nav noteikts atsevišķi. 
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1.PIELIKUMS 

Derīgo izrakteņu - smilts un kūdras atradne “Jauncederi” 

Salaspils novads, Salaspils pagasts 
Plānotās darbības teritorija
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Nekustamā īpašuma “Jauncederi” un  

derīgo izrakteņu atradnes “Jauncederi” robežas 
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2.PIELIKUMS 

Piesārņojošo vielu emisijas avotu novietojums teritorijā 
 

1. variants 

 
 

 

 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 
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2. variants 

 
 
 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 
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3.PIELIKUMS 

Derīgo izrakteņu - smilts un kūdras atradne “Jauncederi” 

Salaspils novads, Salaspils pagasts  

PIESĀRŅOJOŠO VIELU IZMEŠU DAUDZUMA APRĒĶINS 

Jāatzīmē, ka sala periods katru gadu var būt mainīgs, tāpēc ietekmes uz vidi novērtējuma 

ietvaros tiek pieņemts, ka derīgā materiāla ieguve notiks aptuveni 9 mēnešus gadā (sala 

periods aplūkojamās teritorijas rajonā iestājas vidēji decembrī-janvārī un turpinās līdz marta 

beigām), 195 darba dienas gadā, vidēji 9 h/dienā jeb 1755 h/gadā.  

Kūdras ieguve 

Izmantojot  trīs ekskavatorus, gaisa piesārņojuma emisijas paredzamas tikai no 

transportēšanas. 

No paredzētās tehnikas izmantošanas  aprēķinātas slāpekļa oksīdu, oglekļa oksīdu, daļiņu 

PM10, daļiņu PM2.5.  

Smilts ieguve  

Smilts materiāla ieguve, pielietojot sūknēšanas tehnoloģiju (nepazeminot ūdens līmeni 

karjerā). 

Smilts – grants ieguve tiks veikta ar zemes sūcēju, kas darbināms ar elektroenerģiju. 

Gatavā produkcija tiek realizēta ar autotransportu, iekraujot ar frontālo iekrāvēju. 

Pārkraušanas laikā materiāls ir ar lielu mitruma saturu un cieto izkliedēto daļiņu (putekļu) 

emisijas neveidojas. 

Iekārtas darbība norisinās zem atklātas debess, laukumā līdz 218000 m2.  

Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu no plānoto tehniku darbības, izmantota 

EMEP/EEA emisiju faktoru datubāzes 1.A.4. sadaļā “Bezceļu mobilie avoti” sniegtā metodika 

[5].  

Piesārņojošo vielu emisiju faktori: 

Nosaukums 
Emisijas faktors (3.6.tabula [5]),  

g/kWh 

Oglekļa oksīds 1,50 

Slāpekļa dioksīds 7,60 

Cietās daļiņas (PM) 0,20 

PM10 0,20 

PM2,5 0,20 

Emisijas daudzums: 

Ms = Ef x N x HP x LF : 3600,  

Mg = Ef x N x HP x T x LF : 1000000,   

kur: Ms,Mg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; 

Ef   - emisijas faktors, g/kWh;  

N    - vienību skaits; 

HP   - vidējā tehnikas jauda, kW; 

LF - gada noslodzes koeficients. Aprēķinos pieņemts LF = 1,0; 

T   - gada darba laiks, h.  
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Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins  

Emisijas avots Emisijas 

Nosaukums 

Darba 

laiks, 

h/a 

Piesārņojošās 

vielas 
Kods 

Emisijas faktors, 

g/kWh 
g/sek t/gadā 

Avots Nr.A1. Kūdras un smilts ieguves laukums (laukumveida) 

Ekskavators Liebherr 

914 (EU stage IIIB). 

Aprēķinos pieņemts, 

ka jauda 80 kW 

1755 

Oglekļa oksīds 020029 1,50 0.0333 0.211 

Slāpekļa dioksīds  020038 2,97 0.0660 0.417 

Cietās daļiņas 200001 0,025 0.000556 0.00351 

t.s. PM10 200002 0,025 0.000556 0.00351 

t.s. PM2,5 200003 0,025 0.000556 0.00351 

Ekskavators Liebherr 

922 (EU stage IIIB). 

Aprēķinos pieņemts, 

ka jauda 105 kW 

1755 

Oglekļa oksīds 020029 1,50 0.0438 0.276 

Slāpekļa dioksīds  020038 2,97 0.0866 0.547 

Cietās daļiņas 200001 0,025 0.000729 0.00461 

t.s. PM10 200002 0,025 0.000729 0.00461 

t.s. PM2,5 200003 0,025 0.000729 0.00461 

Ekskavators Liebherr 

924 (EU stage IIIB). 

Aprēķinos pieņemts, 

ka jauda 115 kW 

1755 

Oglekļa oksīds 020029 1,50 0.0479 0.303 

Slāpekļa dioksīds  020038 2,97 0.0949 0.599 

Cietās daļiņas 200001 0,025 0.000799 0.00505 

t.s. PM10 200002 0,025 0.000799 0.00505 

t.s. PM2,5 200003 0,025 0.000799 0.00505 

Frontālais iekrāvējs 

Liebherr 580 2plus2 

(EU stage IIIA). 

Aprēķinos pieņemts, 

ka jauda 200 kW 

1755 

Oglekļa oksīds 020029 1,50 0.0833 0.527 

Slāpekļa dioksīds  020038 3,24 0.180 1.14 

Cietās daļiņas 200001 0,10 0.00556 0.0351 

t.s. PM10 200002 0,10 0.00556 0.0351 

t.s. PM2,5 200003 0,10 0.00556 0.0351 

Kopā:  

Oglekļa oksīds 020029  0.208 1.32 

Slāpekļa dioksīds  020038  0.428 2.70 

Cietās daļiņas 200001  0.00764 0.0483 

t.s. PM10 200002  0.00764 0.0483 

t.s. PM2,5 200003  0.00764 0.0483 

Avots Nr.A2. Ģenerators (punktveida) 

Ģenerators Olimpian 

GEP400 (EU stage 

II). 

Aprēķinos pieņemts, 

ka jauda 320 kW 

1755 

Oglekļa oksīds 020029 1,50 0.133 0.842 

Slāpekļa dioksīds  020038 5,20 0.462 2.92 

Cietās daļiņas 200001 0,10 0.00889 0.0562 

t.s. PM10 200002 0,10 0.00889 0.0562 

t.s. PM2,5 200003 0,10 0.00889 0.0562 
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Avots Nr.1. Kūdras un smilts ieguves laukums (laukumveida) 

Emisijas izplūdes augstums no kūgras un smilts  ieguves laukuma - 2,5 m, avota izmēri – 

218000 m2, temperatūra 20 0C. 

1.1. Oglekļa oksīds (020 029) 

M(CO)s   = 0.104 g/sek, 

M(CO)g   = 0.657 t/gadā, 

M(CO)s/m2  = 0.104 : 218000 = 0.000000477 g/sek/m2.  

1.2. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

M(NO2)s   = 0.214 g/sek, 

M(NO2)g   = 1.35 t/gadā, 

M(NO2)s/m2  = 0.214 : 218000  = 0.000000982 g/sek/m2. 

1.3. Cietās daļiņas PM (200 001) 

M(PM)s   = 0.00382 g/sek, 

M(PM)g   = 0.0242 t/gadā. 

1.4. Tai skaitā PM10 (200 002) 

M(PM10)s   = 0.00382 g/sek, 

M(PM10)g   = 0.0242 t/gadā. 

M(PM10)s/m2 = 0.00382 : 218000 = 0.0000000175 g/sek/m2. 

1.5. Tai skaitā PM2,5 (200 003) 

M(PM2,5)s   = 0.00382 g/sek, 

M(PM2,5)g   = 0.0242 t/gadā. 

M(PM2,5)s/m2 = 0.00382 : 218000 = 0.0000000175 g/sek/m2. 

 

 

Avots Nr.2. Ģenerators (punktveida) 

Emisijas izplūdes augstums ir 2,5 m, dūmeņa iekšējais diametrs 200 mm, plūsmas 

ātrums 4320 Nm3/h, temperatūra 550 0C. 

 

Piesārņojošo vielu emisija no autotransporta 

Dīzeļdegvielas (blīvums 0,845 kg/l) patēriņš kravas automašīnām, kas veic materiāla izvešanu, 

ar kravu ir 50 l/100 km, bez kravas – 20 l/100 km (vidēji 35 l/100 km). Aprēķinam pieņemam  - 

dīzeļdegvielas patēriņš kravas automašīnām ir 50 : 100 x 0,845 = 0.423 kg/km. 

Autotransporta pārvietošanās ātrums pa pievedceļu ~ 30 km/h. 

 

1. variants 

Avots Nr.A3. 

Piebraukšana (visi ~ 25 reisi) notiek pa karjera pievedceļu ar smilts/grants segumu no Igora 

ielas. Pievedceļa garums ~ 0,500  km.  

Viens brauciens pa  ceļu (turp un atpakaļ) ir 0,5 x 2 = 1,0 km. 

Dienā (9 darba stundas) tiek plānoti 25 reisi, kuru garums būs 25 x 1,0 = 25 km, vai: 

 stundā   25 : 9   = 2,78 km/stundā; 

 gadā   25 x 261  = 6525 km/gadā. 

Attiecīgi degvielas patēriņš: 

 stundā  2,78 x 0,423     = 1,18 kg/stundā; 

 gadā   1,18 x 9 x 261 : 1000  = 2,77 tonnas/gadā. 
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2. variants 

Avots Nr.A3. 

Piebraukšana (13 reisi) notiek pa karjera pievedceļu ar smilts/grants segumu no Igora ielas 

(pievedceļa garums ~ 0,500 km). 

Viens brauciens pa ceļu (turp un atpakaļ) ir 0,5 x 2 = 1,0 km 

Dienā (9 darba stundas) tiek plānoti 13 reisi, kuru garums būs 13 x 1,0 = 13 km, vai: 

 stundā   13 : 9   = 1.44 km/stundā; 

 gadā   13 x 261  = 3393 km/gadā. 

Attiecīgi degvielas patēriņš: 

 stundā  1.44 x 0,423     = 0.609 kg/stundā; 

 gadā   0.609 x 9 x 261 : 1000  = 1.43 tonnas/gadā. 

Avots Nr.A4. 

12 reisi caur kūdras purvu "Getliņu purvs" uz autoceļu C27 (pievedceļa garums ~ 2,0 km). Bet 

derīgā materiāla nomaiņas ar inertu materiālu gadījumā a/m ar derīgo materiālu aizbrauks no 

karjera, bet atgriezīsies ar pilnu kravu, t.i. inerto materiālu. Tā ir 2.alternatīva karjera 

rekultivācijas pasākumiem (1.alternatīva paredz izveidot mākslīgu ūdenstilpi pēc derīgā 

materiāla ieguves pabeigšanas). 

Viens brauciens pa ceļu (turp un atpakaļ) ir 2,0 x 2 = 4,0 km 

Dienā (9 darba stundas) tiek plānoti 12 reisi, kuru garums būs 12 x 4,0 = 48 km, vai: 

 stundā   48 : 9   = 5.33 km/stundā; 

 gadā   48 x 261  = 12528 km/gadā. 

Attiecīgi degvielas patēriņš: 

 stundā  5.33 x 0,423     = 2.25 kg/stundā; 

 gadā   2.25 x 9 x 261 : 1000  = 5.29 tonnas/gadā. 

Lai noteiktu piesārņojošo vielu emisiju daudzumu no plānotās tehnikas darbības, tika 

izmantota EMEP/EEA emisiju faktoru datubāzes 1-a-3-b-i, sadaļā “Autotransports” sniegtā 

metodika.  

Piesārņojošo vielu emisiju faktori [6]: 

Nosaukums Emisijas faktors (A1-0-16.tabula [6]), g/kg patērētās dīzeļdegvielas 

Oglekļa oksīds 6,89 

Slāpekļa dioksīds 33,6 

Cietās daļiņas (PM) 0,90 

PM10 0,90 

PM2,5 0,90 

Emisijas daudzums: 

Ms = Bh x Ef : 3600,  

Mg = Bg x Ef : 1000000,   

kur: Ms,Mg - emisijas daudzums, g/sek vai t/gadā; 

Bh,Bg
  - dīzeļdegvielas patēriņš, kg/h vai t/gadā. 

Ef   - emisijas faktors, g/kg patērētās dīzeļdegvielas.  

Papildus aprēķinātas daļiņu PM 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” 13.2.2. sadaļas „Unpaved Roads” [4]. Emisijas faktoru aprēķina saskaņā ar šādu 

vienādojumu: 

Ef = k x (s : 12)a x (W : 3)b x 281,9 
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kur: Ef  - emisijas faktors atbilstoši daļiņu izmēram, g/km; 

k  - faktors, kas atkarīgs no daļiņu izmēra. 

Cietās daļiņas k = 4.9, 

PM10     k = 1.5,  

PM2,5     k = 0.15; 

a,b - konstantes, kas atkarīgas no daļiņu izmēra. 

Cietas daļiņas a = 0.7  b = 0.45, 

PM10     a = 0.9  b = 0.45,  

PM2,5     a = 0.9  b = 0.45; 

s  - ceļa virsmas sanesu materiāla īpatsvars, %. S = 4.8 %; 

W  - vidējā transportlīdzekļu tehnikas masa, t.i.   

ar kravu    W  = 37 t, 

bez kravas   W  = 12 t. 

      vidējais    W  = 24,5 t. 

Ar kravu  

Ef(PM)  = 4,9 x (4,8 : 12)0,7 x (37 : 3)0,45 x 281,9   = 2253 g/km, 

Ef(PM10)  = 1,5 x (4,8 : 12)0,9 x (37 : 3)0,45 x 281,9   = 574 g/km, 

Ef(PM2,5)  = 0,15 x (4,8 : 12)0,9 x (37 : 3)0,45 x 281,9   = 57.4 g/km, 

Bez kravas  

Ef(PM)  = 4,9 x (4,8 : 12)0,7 x (12 : 3)0,45 x 281,9   = 1357 g/km, 

Ef(PM10)  = 1,5 x (4,8 : 12)0,9 x (12 : 3)0,45 x 281,9   = 346 g/km, 

Ef(PM2,5)  = 0,15 x (4,8 : 12)0,9 x (12 : 3)0,45 x 281,9   = 49.8 g/km, 

Vidējais 

Ef(PM)  = 4,9 x (4,8 : 12)0,7 x (24,5 : 3)0,45 x 281,9  = 1871 g/km, 

Ef(PM10)  = 1,5 x (4,8 : 12)0,9 x (24,5 : 3)0,45 x 281,9  = 477 g/km, 

Ef(PM2,5)  = 0,15 x (4,8 : 12)0,9 x (24,5 : 3)0,45 x 281,9  = 47.7 g/km, 

Piesārņojošo vielu emisiju aprēķins 

1. variants 

Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu (līnijveida) 

(aprēķinos pieņemts, ka dienā paredzēti 25 un gadā - 6525 reisi) 
Emisijas avots Emisijas 

Nosaukums 
Dīzeļdegvielas patēriņš 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas faktors, 

g/kg 
g/sek t/gadā 

kg/h t/gadā 

Kravas mašīna 1.18 2.77 

Oglekļa oksīds 020029 6,89 0.00226 0.0191 

Slāpekļa dioksīds  020038 33,6 0.0110 0.0931 

Cietās daļiņas  200001 0,90 0.000295 0.00249 

t.s. PM10 200002 0,90 0.000295 0.00249 

t.s. PM2,5 200003 0,90 0.000295 0.00249 

Nosaukums 
Kustība 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas faktors, 

g/km 
g/sek t/gadā 

km/h km/gadā 

Autotransporta 

kustība 
2.78 6525 

Cietās daļiņas  200001 1871 1.44 12.2 

t.s. PM10 200002 477 0.368 3.11 

t.s. PM2,5 200003 47.7 0.0368 0.311 

Kopā:   

Oglekļa oksīds 020029  0.00226 0.0191 

Slāpekļa dioksīds  020038  0.0110 0.0931 

Cietās daļiņas  200001  1.44 12.2 

t.s. PM10 200002  0.368 3.11 

t.s. PM2,5 200003  0.0371 0.313 
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2. variants 

Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu (līnijveida) 

(aprēķinos pieņemts, ka dienā paredzēti 13 un gadā - 3393 reisi) 
Emisijas avots Emisijas 

Nosaukums 
Dīzeļdegvielas patēriņš 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas faktors, 

g/kg 
g/sek t/gadā 

kg/h t/gadā 

Kravas mašīna 0.609 1.43 

Oglekļa oksīds 020029 6,89 0.00117 0.00985 

Slāpekļa dioksīds  020038 33,6 0.00568 0.0480 

Cietās daļiņas  200001 0,90 0.000152 0.00129 

t.s. PM10 200002 0,90 0.000152 0.00129 

t.s. PM2,5 200003 0,90 0.000152 0.00129 

Nosaukums 
Kustība 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas faktors, 

g/km 
g/sek t/gadā 

km/h km/gadā 

Autotransporta 

kustība 
1.44 3393 

Cietās daļiņas  200001 1871 0.748 6.35 

t.s. PM10 200002 477 0.191 1.62 

t.s. PM2,5 200003 47.7 0.0191 0.162 

Avots Nr.A3. 

Kopā: 
  

Oglekļa oksīds 020029  0.00117 0.00985 

Slāpekļa dioksīds  020038  0.00568 0.0480 

Cietās daļiņas  200001  0.748 6.35 

t.s. PM10 200002  0.191 1.62 

t.s. PM2,5 200003  0.0193 0.163 

Avots Nr.A4. Ceļš ar grants segumu (līnijveida) 

(aprēķinos pieņemts, ka dienā paredzēti 12 un gadā - 3132 reisi) 
Emisijas avots Emisijas 

Nosaukums 
Dīzeļdegvielas patēriņš 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas faktors, 

g/kg 
g/sek t/gadā 

kg/h t/gadā 

Kravas mašīna 2.25 5.29 

Oglekļa oksīds 020029 6,89 0.00431 0.0364 

Slāpekļa 

dioksīds  
020038 

33,6 
0.0210 0.178 

Cietās daļiņas  200001 0,90 0.000563 0.00476 

t.s. PM10 200002 0,90 0.000563 0.00476 

t.s. PM2,5 200003 0,90 0.000563 0.00476 

Nosaukums 
Kustība 

Piesārņojošās vielas Kods 
Emisijas 

faktors, g/km 
g/sek t/gadā 

km/h km/gadā 

Autotransporta 

kustība 
5.33 12528 

Cietās daļiņas  200001 2253 3.34 28.2 

t.s. PM10 200002 574 0.850 7.19 

t.s. PM2,5 200003 57.4 0.0850 0.719 

Avots Nr.A4. 

Kopā: 
  

Oglekļa oksīds 020029  0.00431 0.0364 

Slāpekļa 

dioksīds  
020038 

 
0.0210 0.178 

Cietās daļiņas  200001  3.34 28.2 

t.s. PM10 200002  0.851 7.19 

t.s. PM2,5 200003  0.0856 0.724 
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1. variants 
Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri 

– 500 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

3.1. Oglekļa oksīds (020 029) 

M(CO)s   = 0.00226 g/sek, 

M(CO)g   = 0.0191 t/gadā, 

M(CO)g/s/m  = 0.00226 : 500 = 0.00000452 g/sek/m.  

3.2. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

M(NO2)s   = 0.0110 g/sek, 

M(NO2)g   = 0.0931 t/gadā, 

M(NO2)g/s/m = 0.0110 : 500  = 0.0000220 g/sek/m. 

3.3. Cietās daļiņas PM (200 001) 

M(PM)s   = 1.44 g/sek, 

M(PM)g   = 12.2 t/gadā. 

 

3.4. Tai skaitā PM10 (200 002) 

M(PM10)s   = 0.368 g/sek, 

M(PM10)g   = 3.25 t/gadā. 

M(PM10)g/s/m = 0.368 : 500  = 0.000736 g/sek/m. 

3.5. Tai skaitā PM2,5 (200 003) 

M(PM2,5)s   = 0.0371 g/sek, 

M(PM2,5)g   = 0.313 t/gadā. 

M(PM2,5)g/s/m = 0.0371 : 500  = 0.0000742 g/sek/m. 

 

2. variants 
Avots Nr.A3. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri 

– 500 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

4.1. Oglekļa oksīds (020 029) 

M(CO)s   = 0.00117 g/sek, 

M(CO)g   = 0.00985 t/gadā, 

M(CO)g/s/m  = 0.00117 : 500 = 0.00000234 g/sek/m.  

4.2. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

M(NO2)s   = 0.00568 g/sek, 

M(NO2)g   = 0.0480 t/gadā, 

M(NO2)g/s/m = 0.00568 : 500 = 0.0000114 g/sek/m. 

4.3. Cietās daļiņas PM (200 001) 

M(PM)s   = 0.748 g/sek, 

M(PM)g   = 6.35 t/gadā. 

4.4. Tai skaitā PM10 (200 002) 

M(PM10)s   = 0.191 g/sek, 

M(PM10)g   = 1.62 t/gadā. 

M(PM10)g/s/m = 0.191 : 500  = 0.000382 g/sek/m. 

4.5. Tai skaitā PM2,5 (200 003) 

M(PM2,5)s   = 0.0193 g/sek, 

M(PM2,5)g   = 0.163 t/gadā. 

M(PM2,5)g/s/m = 0.0193 : 500  = 0.0000386 g/sek/m. 
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Avots Nr.A4. Ceļš ar grants segumu  

Emisijas izplūdes augstums no ceļiem ar grants segumu - 0,0 m, līnijveida avota izmēri – 

2000 m, apkārtējā gaisa temperatūra. 

4.1. Oglekļa oksīds (020 029) 

M(CO)s   = 0.00431 g/sek, 

M(CO)g   = 0.0364 t/gadā, 

M(CO)g/s/m  = 0.00431 : 2000 = 0.00000216 g/sek/m.  

4.2. Slāpekļa oksīdi (pārrēķinot uz slāpekļa dioksīdu) (020 038) 

M(NO2)s   = 0.0210 g/sek, 

M(NO2)g   = 0.178 t/gadā, 

M(NO2)g/s/m = 0.0210 : 2000 = 0.0000105 g/sek/m. 

4.3. Cietās daļiņas PM (200 001) 

M(PM)s   = 3.34 g/sek, 

M(PM)g   = 28.2 t/gadā. 

4.4. Tai skaitā PM10 (200 002) 

M(PM10)s   = 0.851 g/sek, 

M(PM10)g   = 7.19 t/gadā. 

M(PM10)g/s/m = 0.851 : 2000  = 0.000426 g/sek/m. 

4.5. Tai skaitā PM2,5 (200 003) 

M(PM2,5)s   = 0.0856 g/sek, 

M(PM2,5)g   = 0.724 t/gadā. 

M(PM2,5)g/s/m = 0.0856 : 2000 = 0.0000428 g/sek/m. 
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5.PIELIKUMS 

Derīgo izrakteņu - smilts un kūdras atradne “Jauncederi” 

Salaspils novads, Salaspils pagasts 

Emisiju dinamika 

Mēneša variācijas (%)         Emisijas punkta kods: A1.,A2. 

Mēneši Vērtības  Piesārņojošā viela Kods 

Janvāris 0  Oglekļa oksīds 020029 

Februāris 0  Slāpekļa dioksīds 020038 

Marts 11.1  Cietās daļiņas 200001 

Maijs 11.1  t.s. PM10 200002 

Jūnijs 11.1  t.s. PM2,5 200003 

Jūlijs 11.1    

Augusts 11.1    

Septembris 11.1    

Oktobris 11.1    

Novembris 11.1    

Decembris 0    

 

Dienas variācijas (%) 

Stundas No pirmdienas līdz piektdienai Sestdiena Svētdiena 

0-1 0 0 0 

1-2 0 0 0 

2-3 0 0 0 

3-4 0 0 0 

4-5 0 0 0 

5-6 0 0 0 

6-7 0 0 0 

7-8 0 0 0 

8-9 11.1 0 0 

9-10 11.1 0 0 

10-11 11.1 0 0 

11-12 11.1 0 0 

12-13 11.1 0 0 

13-14 11.1 0 0 

14-15 11.1 0 0 

15-16 11.1 0 0 

16-17 11.1 0 0 

17-18 0 0 0 

18-19 0 0 0 

19-20 0 0 0 

20-21 0 0 0 

21-22 0 0 0 

22-23 0 0 0 

23-24 0 0 0 
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Emisiju dinamika 

Mēneša variācijas (%)          Emisijas punkta kods: A3., A4. 

Mēneši Vērtības  Piesārņojošā viela Kods 

Janvāris 8.3  Oglekļa oksīds 020029 

Februāris 8.3  Slāpekļa dioksīds 020038 

Marts 8.3  Cietās daļiņas 200001 

Maijs 8.3  t.s. PM10 200002 

Jūnijs 8.3  t.s. PM2,5 200003 

Jūlijs 8.3    

Augusts 8.3    

Septembris 8.3    

Oktobris 8.3    

Novembris 8.3    

Decembris 8.3    

 

Dienas variācijas (%) 

Stundas No pirmdienas līdz piektdienai Sestdiena Svētdiena 

0-1 0 0 0 

1-2 0 0 0 

2-3 0 0 0 

3-4 0 0 0 

4-5 0 0 0 

5-6 0 0 0 

6-7 0 0 0 

7-8 0 0 0 

8-9 11.1 0 0 

9-10 11.1 0 0 

10-11 11.1 0 0 

11-12 11.1 0 0 

12-13 11.1 0 0 

13-14 11.1 0 0 

14-15 11.1 0 0 

15-16 11.1 0 0 

16-17 11.1 0 0 

17-18 0 0 0 

18-19 0 0 0 

19-20 0 0 0 

20-21 0 0 0 

21-22 0 0 0 

22-23 0 0 0 

23-24 0 0 0 
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5.PIELIKUMS 
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OGLEKĻA OKSĪDA 

GADA VIDĒJĀS KONCENTRĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS  

DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES “JAUNCEDERE” IETEKMES ZONĀ  
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SLĀPEKĻA DIOKSĪDA 

GADA VIDĒJĀS KONCENTRĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS  

DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES “JAUNCEDERE” IETEKMES ZONĀ  
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DAĻIŅU PM10 

GADA VIDĒJĀS KONCENTRĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS  

DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES “JAUNCEDERE” IETEKMES ZONĀ  

 

 
 

  



 34(46) 

DAĻIŅU PM2,5 

GADA VIDĒJĀS KONCENTRĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS  

DERĪGO IZRAKTEŅU ATRADNES “JAUNCEDERE” IETEKMES ZONĀ  
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6.PIELIKUMS 

Derīgo izrakteņu ieguve smilts un kūdras atradnē 

 “Jauncederi” Salaspils pagasts, Salaspils novads  
_______________________________ ADMS 4 (4.1) _______________________________ 

_________________ Atmospheric Dispersion Modelling System __________________ 

___ Copyright (C) 2008 Cambridge Environmental Research Consultants Ltd. ___ 

  ************************************************************************** 

* ADMS 4 * 

* Version 4.1.0.0 * 

* Juny 2008 * 

* Atmospheric Dispersion Modelling System * 

* User Name:      Dmitrij Veretennikov * 

* Company Name:   TEST Ltd.   * 

* Licence Number: P01-0632-C-AD400-LV * 

  ************************************************************************** 

Maximum long term percentile concentrations 

Group Pollutant 
Averaging 

time 
Units Percentile 

Ekcee-

dences 
X(m) Y(m) Z(m) Maximum value 

1. variants 

2018.gads 

All sources CO 1hr - µg/m³ 100  516950 304600 2 3721 

All sources CO 8hr - µg/m³ 100  517200 304500 2 3442 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 100  516950 304600 2 1093 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 99,79 18 517050 304500 2 49,64 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 100  516950 304100 2 7125 

All sources PM10 24hr - µg/m³ 90,41 35 516950 304100 2 46,36 

All sources PM2,5 1hr - µg/m³ 100  516950 304100 2 76,87 

2017.gads 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 100  517000 304200 2 8895 

All sources PM10 24hr - µg/m³ 90,41 35 516950 304100 2 48,86 

2016.gads 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 100  516850 303950 2 7965 

All sources PM10 24hr - µg/m³ 90,41 35 516950 304100 2 48,66 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
2 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
3 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
4 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
5 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
6 PM10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 
7 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 



 36(46) 

 

 

 

Group Pollutant 
Averaging 

time 
Units Percentile 

Ekcee-

dences 
X(m) Y(m) Z(m) Maximum value 

2. variants 

2018.gads 

All sources CO 1hr - µg/m³ 100  516950 304600 2 3721 

All sources CO 8hr - µg/m³ 100  517200 304500 2 3442 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 100  516950 304600 2 1093 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 99,79 18 517050 304500 2 49,64 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 100  518250 305150 2 4675 

All sources PM10 24hr - µg/m³ 90,41 35 517100 304800 2 31,86 

All sources PM2,5 1hr - µg/m³ 100  518250 305150 2 51,97 

 

Maximum long term average concentrations 

Group Pollutant Averaging time Units X(m) Y(m) Z(m) 
Maximum 

value 

1. variants 

2018.gads 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 517200 304450 2 6,018 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 516900 304000 2 22,29 

All sources PM2,5 1hr - µg/m³ 516900 304000 2 7,2210 

2. variants 

2018.gads 

All sources NO2 1hr - µg/m³ 517200 304450 2 6,018 

All sources PM10 1hr - µg/m³ 517100 304800 2 16,69 

All sources PM2,5 1hr - µg/m³ 517100 304800 2 6,6510 

 

 

 

                                                 
1 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
2 Oglekļa oksīda (CO) 8-stundu 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
3 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
4 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 18.augstākā koncentrācija ar fonu 
5 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
6 PM10 diennakts 35.augstākā koncentrācija ar fonu 
7 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
8 Slāpekļa dioksīda (NO2) gada vidējā koncentrācija ar fonu 
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7.PIELIKUMS 

Grafiski attēlotie aprēķinu rezultāti 

 

1. variants  

PM10 diennakts 35.augstākās koncentrāciju novērtējums 

 
 
Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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1. variants  

PM10 diennakts 35.augstākās koncentrāciju novērtējums 

 
 
Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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1. variants  

PM10 diennakts 35.augstākās koncentrāciju novērtējums 

 
 
Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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1. variants  

PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums 

 
 
Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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1. variants  

Daļiņu PM2.5 gada vidējo koncentrāciju novērtējums 

 
 
Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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2. variants  

PM10 diennakts 35.augstākās koncentrāciju novērtējums 

 2018.gads 

 

 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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2. variants  

PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums 

 2018.gads 

 
 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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2. variants  

Daļiņu PM2.5 gada vidējo koncentrāciju novērtējums 

 2018.gads 

 
 

Ar zilu krāsu iezīmēta zemes noma robežu SIA "LAMAT VZ" teritorija. 

Aprēķina solis 50 x 50 m 
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8.PIELIKUMS 

Derīgo izrakteņu ieguve smilts un kūdras atradnē 

“Jauncederi” Salaspils pagasts, Salaspils novads 

Nelabvēlīgie meteoroloģiskie apstākļi, pie kuriem prognozējams visaugstākais piesārņojuma līmenis 

Vielas Datums Stunda 

Piezemes 

tempe-

ratūra, 0C 

Vēja 

ātrums, 

m/s 

Vēja 

virziens, 0 

Kopējais 

mākoņu 

daudzums, 

octas 

Albedo, % 

Virsmas 

siltums 

plūsma, 

W/m2 

Moņina-

Obuhova 

garums, m 

Sajaukšanās 

augstums, m 

Stundas 

koncentrācija, 

µg/m3 

1. variants 

Oglekļa oksīds 

(line number 7952) 
28.11.2018. 8 -5.23 0.76 120 0  -5.4 14.1 54.8 3721 

Slāpekļa dioksīds 

(line number 7952) 
20.11.2018. 8 -5.23 0.76 120 0  -5.4 14.1 54.8 1092 

PM10  

(line number 8266) 
11.12.2018. 10 -2.09 0.81 195 0 69% -6.1 15.1 49.3 7123 

PM2,5  

(line number 8266) 
11.12.2018. 10 -2.09 0.81 195 0 69% -6.1 15.1 49.3 76,84 

PM10  

(line number 392) 
17.01.2017. 8 -3.2 0.8 196 0  -6.3 15.2 45.8 8893 

PM10  

(line number 1425) 
29.02.2016. 9 0.91 0.80 257 7 64% -4.7 19.1 59.0 7963 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
2 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
3 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
4 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
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Vielas Datums Stunda 

Piezemes 

tempe-

ratūra, 0C 

Vēja 

ātrums, 

m/s 

Vēja 

virziens, 0 

Kopējais 

mākoņu 

daudzums, 

octas 

Albedo, % 

Virsmas 

siltums 

plūsma, 

W/m2 

Moņina-

Obuhova 

garums, m 

Sajaukšanās 

augstums, m 

Stundas 

koncentrācija, 

µg/m3 

2. variants 

Oglekļa oksīds 

(line number 7952) 
28.11.2018. 8 -5.23 0.76 120 0  -5.4 14.1 54.8 3721 

Slāpekļa dioksīds 

(line number 7952) 
20.11.2018. 8 -5.23 0.76 120 0  -5.4 14.1 54.8 1092 

PM10  

(line number 8267) 
11.12.2018. 11 -1.97 0.82 263 0 65% -6.3 15.3 47.2 4673 

PM2,5  

(line number 8267) 
11.12.2018. 11 -1.97 0.82 263 0 65% -6.3 15.3 47.2 51,94 

 

                                                 
1 Oglekļa oksīda (CO) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu  
2 Slāpekļa dioksīda (NO2) stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
3 PM10 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 
4 PM2,5 stundas 100-procentīlā koncentrācija ar fonu 



 

 

 

 

 

 

 

7.pielikums 
Sākotnējās sabiedriskās  

apspriešanas sanāksmes protokols 
(2017. gada 27. jūnijs) 

  







 

 

 

 

 

 

 
 

8.pielikums 
Meliorācijas kadastra izziņa un  

Meliorācijas kadastra izdruka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meliorācijas kadastra izziņa 

 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” uzturētajā 

meliorācijas kadastrā Īpašumā “Jauncederi” Salaspils pagastā, Salaspils 

novadā (zemes kadastra Nr. 8031 013 0604) nav reģistrētas meliorācijas 

sistēmas. 

 

 

 

Meliorācijas kadastra nodaļas vadītājs Valdis Groza 

valdis.groza@zmni.lv 

Tel. 27862850 

 

 

11.06.2018 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu 

 

 

 

mailto:valdis.groza@zmni.lv


© LĢIA, © ZMNĪ | © Envirotech, © VZD
© Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"

© Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentū ra

$

10.06.2018.

www.melioracija.lv

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
Meliorācijas kadastra izdruka

0 0.15 0.30.075 km



 

 

 

 

 

 

 

9.pielikums 
Virszemes ūdeņu paraugu analīžu rezultāti 

(Testēšanas pārskats nr. 60gc/2018 no 11.07.2018.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T-246

   Testēšanas  pārskats  Nr. 60gc/2018

Pasūtītājs: SIA "Geo Consultants
Pasūtītāja adrese: Olīvu 9, Rīga, LV-1004
Parauga veids: virszemes ūdens
Objekts : Plānotā kūdras un smilts atradne "Jauncederi", Salaspils novads 

Inform ācija  par  testēšanas  paraugu
Lab.reģ.

Nr.
306gc

307gc

308gc

Rādītāji  un  testēšanas  metodes

 Testēšanas  metodes  Testēšanas  metodes
N-NH4

+ -amonija slāpeklis LVS ISO-7150-1:1984 Perm.indekss
N-NO2

- - nitrīti LVS ISO 6777 :1984 pH
N-NO3

- - nitrāti APHASM 4500NO3.E EVS
Nkop - kopējais slāpeklis APHASM 4500Norg Suspendētas.vielas

Cl- - hlorīdi, SO4
2- - sulfāti LVS EN ISO 10304-1:2009

LVS EN ISO 9377-2:2001

Testēšanas rezultāti
Lab.reģ. SO4

2- Cl- N-NH4 N-NO2 N-NO3 Nkop, Perm. ĶSP nafta pH EVS Susp.

indekss vielas
Nr. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µS/Cm mg/l

306gc 6,7 2,3 5,50 0,007 0,22 6,0 183 231 <0,02 4,84 104 6,9
307gc 5,4 2,0 3,80 0,012 0,31 4,5 165 202 <0,024,40 77,1 40,2
308gc 192 5,8 1,40 0,063 0,47 2,1 83,6 104 0,07 7,26 745 30,1

Laboratorijas  vadītājs                                       M. Lazņiks
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem (objektiem).Bez testēšanas laboratorijas 
rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskatareproducēšana nepilnā apjomā. 

1.(1)

Naftas produkti

LVS EN 27888:1993

GK 1 04.07.2018 04.07.2018 11.07.2018

LVS EN ISO 8467 :2000
LVS ISO 10523:2012

GK 2 04.07.2018

SIA  "AND resources" testēšanas  laboratorija Olīvu 9, LV-1004, Rīga,  tālr.29154719  

ĶSP LVS ISO 6060:1989

LVS EN 872:2005

GK 3 04.07.2018

Paraugu  identifikācija Piegādāts  Testēšanas  Testēšanas  

Rādītāji Rādītāji

04.07.2018 11.07.2018

beigaslaboratorija sākums

04.07.2018 11.07.2018



 

 

 

 

 

 

 

10.pielikums 
Paredzētai darbībai piemērojamo  

normatīvo aktu apkopojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PAREDZĒTAJAI DARBĪBAI PIEMĒROJAMO VIDES AIZSARDZĪBAS NORMATĪVO AKTU PRASĪBU 
ANALĪZE 

Kā definēts Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam, vides politikas virsmērķis ir 
nodrošināt iedzīvotājiem iespēju dzīvot tīrā un sakārtotā vidē, īstenojot uz ilgtspējīgu attīstību 
veiktas darbības, saglabājot vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību, nodrošinot dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un informētību par vides 
stāvokli.  

Latvijā ratificētās starptautiskās konvencijas vides aizsardzības jomā 
Konvencija "Par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā", Espoo, 1991.g. Latvijā 
pieņemta ar likumu "Par 1991.gada 25.februāra Espo Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu 
pārrobežu kontekstā" (11.06.1998.). Konvencijas mērķis ir dalībvalstīm individuāli vai kopīgi veikt 
visus nepieciešamos un lietderīgos pasākumus, lai novērstu, samazinātu un kontrolētu paredzēto 
darbību būtisku nelabvēlīgo pārrobežu ietekmi uz vidi. 
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas konvencija „Par pieeju informācijai, 
sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides 
jautājumiem”, saukta par Orhūsas Konvenciju. Konvencija pieņemta un parakstīta 4. "Vide 
Eiropai" konferencē 1998. gada 25. jūnijā Orhūsas pilsētā, Dānijā. Latvijā ratificēta ar likumu "Par 
1998. gada 25. jūnija Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem" (18.04.2002.). Orhūsas 
konvencija ir jauna veida starptautisks vides līgums, kurš sasaista vides tiesības ar cilvēka tiesībām. 
Orhūsas Konvencija nosaka sabiedrības un valsts pārvaldes iestāžu sadarbību vides jautājumiem, 
īpaši par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs. Konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai tagad un nākamajās paaudzēs aizsargātu ikvienas 
personas tiesības dzīvot vidē, kas atbilstu personas veselības stāvoklim un labklājībai, tiek garantētas 
tiesības piekļūt informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu 
iestādēs saistībā ar vides jautājumiem. 
Bernes konvencija (1979.) Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu. Latvijā 
pieņemta ar likumu "Par 1979.gada Bernes konvenciju par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu 
aizsardzību" (17.12.1996.). Šīs Konvencijas mērķi ir aizsargāt savvaļas floru un faunu un to dabiskās 
dzīvotnes, īpaši tās sugas un dzīvotnes, kuru aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība, un 
arī veicināt šādu sadarbību. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām sugām, tai skaitā 
apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām. 
Bonnas konvencija (1979.) Par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību. Latvijā pieņemta ar 
likumu "Par 1979.gada Bonnas konvenciju par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību" 
(11.03.1999.). Šīs Konvencijas mērķis ir migrējošo dzīvnieku sugu saglabāšana, ilgtspējīga 
izmantošana un to dzīves vides aizsardzība. CMS konvencija ir vienīgā globālā konvencija, kas 
nodrošina gan uz sauszemes, gan jūras ekosistēmās dzīvojošo migrējošo dzīvnieku sugu aizsardzību.. 
Riodežaneiro konvencija (1992.) Par bioloģisko daudzveidību. Latvijā pieņemta ar likumu "Par 
1992.gada 5.jūnija Riodežaneiro Konvenciju par bioloģisko daudzveidību" (31.08.1995.). Šīs 
konvencijas uzdevumi ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana 
un godīga un līdztiesīga ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu 
pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības uz 
šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu. 
LR normatīvajos aktos ir ietvertas atbilstošu ES direktīvu prasības un nosacījumi, savukārt ES 
Regulām LR teritorijā ir noteikts likuma spēks. 
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Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros galvenā uzmanība tiek pievērsta paredzētajai darbībai 
saistošo vides aizsardzības normatīvo aktu analīzei, un paredzētās darbības risinājumu atbilstības 
tiem izvērtējums. 

 

1. Vispārīgā likumdošana vides aizsardzības jomā 

Vispārējas prasības vides aizsardzības jomā nosaka „Vides aizsardzības likums” (stājies spēkā 
29.11.2006., pēdējie grozījumi izdarīti 01.11.2018.). Likuma mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu dzīves 
vidi, izveidojot efektīvu vides aizsardzības sistēmu un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Tas nosaka vides 
aizsardzības principus, nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, prasības ilgtspējīgas 
attīstības plānošanai, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, valsts un pašvaldību iestāžu 
funkcijas vides jomā, sabiedrības informēšanas un līdzdalības kārtību lēmumu pieņemšanā vides 
jomā, prasības vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, atbildību par kaitējumu videi, prasības 
brīvprātīgi pielietojamiem vides pārvaldības līdzekļiem un citas vispārīga rakstura vides prasības. 
Likums nosaka šādus galvenos vides aizsardzības principus: 

 princips “piesārņotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēļ 
radīta piesārņojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

 piesardzības princips – ir pieļaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski 
pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības 
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu 
kaitējuma draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

 novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārņojuma un citu videi vai cilvēku 
veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un 
negatīvās sekas; 

 izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atļaušanas vai 
uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, 
ja ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieļaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais 
rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu 
videi un sabiedrībai. 

Likums nosaka, ka ikvienai privātpersonai, kā arī personu apvienībām, organizācijām un grupām ir 
tiesības: 

 prasīt, lai valsts iestādes un pašvaldības, amatpersonas vai privātpersonas izbeidz tādu 
darbību vai bezdarbību, kas pasliktina vides kvalitāti, kaitē cilvēku veselībai vai apdraud viņu 
dzīvību, likumiskās intereses vai īpašumu; 

 atbalstīt vides aizsardzības pasākumus un sadarboties ar valsts iestādēm un pašvaldībām, lai 
nepieļautu tādu darbību veikšanu, arī tādu lēmumu pieņemšanu, kas var pasliktināt vides 
kvalitāti vai ir pretrunā ar vides normatīvo aktu prasībām; 

 sniegt informāciju valsts iestādēm un pašvaldībām par darbībām un pasākumiem, kas 
ietekmē vai var ietekmēt vides kvalitāti, kā arī ziņas par vidē novērotajām negatīvajām 
pārmaiņām, kas radušās šādu darbību vai pasākumu dēļ; 

 iesniegt valsts iestādēm un pašvaldībām priekšlikumus par tiesisko regulējumu un 
izstrādātajiem dokumentu projektiem vides jomā. 

Sabiedrībai ir tiesības uz vides informāciju un ir tiesības piedalīties ar vidi saistītu lēmumu 
pieņemšanā. 
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Paredzētās darbības īstenošanā tiek ievēroti Vides aizsardzības likumā deklarētie vides aizsardzības 
mērķi un principi, tai skaitā īpašu uzmanību pievēršot izvērtēšanas principa, novēršanas principa un 
piesardzības principa ievērošanai. 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības likumā ietverto deleģējumu, ir izstrādāti un 2007.gada 24.aprīlī 
pieņemti Ministru Kabineta (MK) noteikumi (turpmāk tekstā – not.) Nr.281 „Noteikumi par 
preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un 
aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” (ar pēdējiem grozījumiem, 
kas izdarīti 27.08.2013.). Noteikumi nosaka:  

 tieša kaitējuma draudu gadījumus, kuros Valsts vides dienests organizē preventīvos 
pasākumus;  

 kārtību, kādā tieša kaitējuma draudu gadījumā Valsts vides dienests organizē preventīvos 
pasākumus;  

 sanācijas mērķus un metodes, kuras izmanto, ja ir nodarīts kaitējums videi; 

 kārtību, kādā nosaka un veic sanācijas pasākumus, ja ir nodarīts kaitējums videi;  

 kārtību, kādā novērtē kaitējumu videi un aprēķina preventīvo, neatliekamo un sanācijas 
pasākumu izmaksas; kārtību, kādā Valsts vides dienests un operatori sniedz informāciju VSIA 
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par gadījumiem, kad radušies tieša 
kaitējuma draudi vai radies kaitējums videi;  

 zaudējumu atlīdzināšanu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai 
bojāšanu. 

Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā netiek prognozēti gadījumi, kad veicami preventīvie vai 
sanācijas pasākumi. Minētie noteikumi regulē vides institūciju un operatora darbību, ja rodas tieša 
kaitējuma draudi, kuru dēļ varētu tikt pārsniegti vides normatīvajos aktos noteiktie vides kvalitātes 
normatīvi, vai tie varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību. 

Paredzētā darbība tiks plānota un veikta, ietverot pasākumus ietekmju uz vidi novēršanai vai 
samazināšanai un tās īstenošana nerada draudus, ka varētu tikt pārsniegti vides normatīvajos aktos 
noteiktie vides kvalitātes normatīvi, vai tie varētu radīt nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību. 

 

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) ir procedūra, kas veicama likumā „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” (14.10.1998., pēdējie grozījumi izdarīti 17.05.2018.) noteiktajā kārtībā, lai novērtētu 
paredzētās darbības īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas 
ietekmes novēršanai vai samazināšanai.  
Likuma mērķis ir novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto darbību vai plānošanas 
dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.  

Ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šādiem principiem: 

 ietekmes novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, 
projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā; 

 ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto informāciju un 
informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī 
sabiedrības līdzdalības procesā, tai skaitā no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem; 

 sabiedrībai — fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī to apvienībām, organizācijām un 
grupām (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un 
piedalīties ietekmes novērtēšanā; 
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 ierosinātājs nodrošina paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrisko apspriešanu 
sabiedrībai pieejamā vietā un laikā; 

 vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi zinātniski pierādījumi par 
paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas aizdomas, ka paredzētā 
darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic piesardzības pasākumi; 

 novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu "piesārņotājs 
maksā", piesardzības un izvērtēšanas principu; 

 paredzēto darbību, kurai ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, aizliegts sadalīt vairākās 
darbībās, jo tādējādi netiek pienācīgi novērtēta paredzētās darbības kopīgā ietekme; 

 paredzētās darbības ierosinātājs, lai tiktu novērsts interešu konflikts, nedrīkst pieņemt 
paredzētās darbības akcepta lēmumu. 

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma koordināciju un pārraudzību veic Vides pārraudzības valsts birojs 
(VPVB).  

SIA “LAMAT VZ” plānotai darbībai piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, pamatojoties 
uz Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 18. maijā pieņemto Lēmumu Nr.38, kā arī, balstoties 
uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 4)punkta, kurā noteikts, ka, ja 
vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā šo darbību kopējo un 
savstarpējo ietekmi, ir nepieciešams ietekmes novērtējums, un ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 1.pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punktu, 
kurš paredz, ka derīgo izrakteņu ieguvei 25 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguvei 150 hektāru 
vai lielākā platībā nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  
MK 13.01.2015. not. Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē 
paredzēto darbību” (ar grozījumiem, kas izdarīti 29.05.2018.) nosaka kārtību un procedūru, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi. Papildus tam, likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 11. pants nosaka kritērijus, pēc kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz 
vidi, ietverot paredzētās darbības raksturojošos faktorus un paredzētās darbības vietas un šīs vietas 
ģeogrāfisko īpatnību raksturojošo faktoru kopumu.  
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka ierosinātājam jānodrošina paredzētās 
darbības IVN sabiedriskā apspriešana sabiedrībai pieejamā vietā un laikā, kā arī tā pienākums ir 
noskaidrot sabiedrības viedokli, veicinot to iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā, kurus var 
ietekmēt paredzētā darbība, vai aptaujājot šos iedzīvotājus. IVN procedūras ietvaros atbilstoši 
iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem, sabiedriskā apspriešana tiek rīkota divos posmos – pirms 
IVN uzsākšanas (sākotnējā sabiedriskā apspriešana) un pēc IVN ziņojuma sagatavošanas.  
Paredzētās darbības ierosinātājam saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15. pantu, 
vismaz vienā pašvaldības izdotajā vai citā vietējā laikrakstā jāpublicē paziņojums par paredzēto 
darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru nekustamie īpašumi 
robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana par SIA “LAMAT VZ” 
paredzēto darbību tika rīkota 2017. gada 27. jūnijā Salaspils novada domē, Salaspilī. Informācija par 
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tika publicēta laikrakstā „Rīgas un Apriņķa avīze” 2017. gada 16. 
jūnijā, kā arī piegulošo zemju īpašniekiem individuāli tika izsūtītas informatīvas vēstules.   
Augstāk minētie noteikumi paredz, ka sākotnēji (pirms IVN programmas saņemšanas) sabiedrības 
informēšanas laikā ikviena persona 20 dienu laikā pēc paziņojuma par sabiedrisko apspriešanu 
publicēšanas ir tiesīga nosūtīt VPVB rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi. Minētos priekšlikumus VPVB nosūta ierosinātājam. IVN ziņojuma apspriešanā 
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sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības 30 dienu laikā pēc paziņojuma par sagatavoto ziņojumu 
publicēšanas laikrakstā nosūtīt rakstiskus priekšlikumus ierosinātājam un VPVB.  

 

1.2. Nozaru likumdošana vides aizsardzības jomā 

PIESĀRŅOJUMS 

Likuma „Par piesārņojumu” (15.03.2001., pēdējie grozījumi izdarīti 12.04.2018.) mērķis ir novērst vai 
mazināt piesārņojuma dēļ cilvēku veselībai, īpašumam un videi nodarīto kaitējumu, novērst 
kaitējuma radītās sekas. Likums nosaka prasības, kuras piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā 
jāņem vērā operatoram, un piesārņojuma novēršanas un kontroles kārtību.  
Plānoto darbību – smilts un kūdras ieguve un transportēšana – realizācija ir saistīta ar trokšņa un 
piesārņojošo vielu emisijam. Pēc likuma „Par piesārņojumu” un MK noteikumiem, kas ir izdoti, 
pamatojoties uz šo likumu, veicot plānoto darbību, ir jāievēro attiecīgie normatīvi. 

Pamatojoties uz likumā „Par piesārņojumu” noteikto, MK ir izdevis arī virkni likumdošanas aktu – MK 
noteikumu, kas nosaka dažādu emisiju robežvērtības un limitus, kā arī vides jomu kvalitātes prasības, 
tai skaitā augsnes kvalitātes, gaisa kvalitātes, trokšņa robežlielumus u.c.  

 

GAISA AIZSARDZĪBA 

MK 03.11.2009. not. Nr. 1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" (ar grozījumiem, kas izdarīti 
21.02.2017.) nosaka kvalitātes normatīvus ārtelpu gaisam troposfērā (neietverot darba vidi) Latvijas 
teritorijā, kā arī:  

 gaisa kvalitātes normatīvu nodrošināšanas termiņus; 

 gaisu piesārņojošu vielu pieļaujamo līmeni vidē un raksturlielumus; 

 parametrus, monitoringa metodes un metodes, kuras izmanto, lai noteiktu attiecīgo gaisa 
kvalitātes normatīvu pārsniegumu; 

 pasākumus, kas veicami, ja gaisa kvalitātes normatīvi tiek pārsniegti. 

Vērtējot plānotās darbības realizācijas iespējamo ietekmi uz vidi ir izmantoti minētajos MK 
noteikumos ietvertās prasības, kā arī noteiktie robežlielumi un mērķlielumi. 

MK 02.04.2013. not. Nr. 182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita 
projektu izstrādi”.  
Noteikumi nosaka kārtību, kādā izstrādā stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu, kā 
arī projekta saturu, lai novērstu, ierobežotu un kontrolētu gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 
stacionāriem piesārņojuma avotiem. 
Atbilstoši augstāk minēto MK noteikumu prasībām, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir 
veikti piesārņojošo vielu emisiju aprēķini un piesārņojošo vielu prognozējamās izkliedes modelēšana.  
Lai novērtētu esošo piesārņojumu derīgo izrakteņu atradnes „Jauncederi” darbības apkārtnē, tika 
izmantota informācija, kas 2017.gada jūlijā saņemta no VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” (vēstule Nr.4-6/586 no 28.04.2017.) par piesārņojuma fona koncentrācijām 
poligona teritorijas ietekmes zonā. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” sniegtā 
informācija balstīta uz modelēšanas rezultātiem ar EnviMan datorprogrammu, izmantojot Gausa 
matemātisko modeli.  
Esošā fona koncentrāciju aprēķins ir veikts ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” piederošo programmu EnviMan (beztermiņa licence Nr. 0479-7349-8007, versija 3.0). Dator-
programmas izstrādātājs ir OPSIS AB (Zviedrija). Meteoroloģiskajam raksturojumam izmantoti Rīgas 
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novērojumu stacijas novērojumu dati par periodu no 2016. līdz 2018.gadam. Aprēķinos ņemtas vērā 
vietējā reljefa īpatnības un apbūves raksturojums. 

 

ŪDENS AIZSARDZĪBA 

Ūdens aizsardzību valstī regulē „Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002., ar pēdējiem 
grozījumiem, kas izdarīti 31.01.2019.). Likuma mērķis ir izveidot tādu virszemes un pazemes ūdeņu 
aizsardzības un apsaimniekošanas sistēmu, kas: 

 veicina ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu lietošanu, nodrošinot to ilgtermiņa aizsardzību 
un iedzīvotāju pietiekamu apgādi ar labas kvalitātes virszemes un pazemes ūdeni; 

 novērš ūdens un no ūdens tieši atkarīgo sauszemes ekosistēmu un mitrāju stāvokļa 
pasliktināšanos, aizsargā šīs ekosistēmas un uzlabo to stāvokli; 

 uzlabo ūdens vides aizsardzību, pakāpeniski samazina arī prioritāro vielu emisiju un noplūdi, 
kā arī pārtrauc ūdens videi īpaši bīstamu vielu emisiju un noplūdi; 

 nodrošina pazemes ūdeņu piesārņojuma pakāpenisku samazināšanu un novērš to turpmāku 
piesārņošanu; 

 nodrošina pazemes ūdens resursu atjaunošanu; 

 nodrošina zemes aizsardzību pret applūšanu vai izkalšanu; 

 nodrošina Latvijas jūras ūdeņu aizsardzību; 

 sekmē starptautiskajos līgumos noteikto mērķu sasniegšanu, lai pārtrauktu un novērstu jūras 
vides piesārņošanu, pārtrauktu vai pakāpeniski novērstu ūdens videi īpaši bīstamu vielu 
emisiju un noplūdi jūras vidē un sasniegtu tādu stāvokli, ka jūras vidē antropogēnās 
izcelsmes ķīmisko vielu koncentrācija ir tuva nullei, bet dabā sastopamo ķīmisko vielu 
koncentrācija – tuva dabā pastāvošajam fona līmenim. 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2000/60/EK 
(2000.gada 23.oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā. 
Lai nodrošinātu likumā definēto mērķu sasniegšanu, LR Ministru kabinets ir pieņēmis virkni no 
likuma izrietošu MK noteikumu (iekļauti noteikumi, kas attiecas uz uzņēmuma plānoto darbību): 

 MK 22.01.2002. not. Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" (ar pēdējiem 
grozījumiem, kas izdarīti 19.02.2013.). Noteikumi nosaka: 

o notekūdeņu emisijas robežvērtības un aizliegumus piesārņojošo vielu emisijai ūdenī; 

o īpaši jutīgas teritorijas, uz kurām attiecas paaugstinātas prasības komunālo 
notekūdeņu attīrīšanai, šādu teritoriju noteikšanas kritērijus, apsaimniekošanas 
kārtību un robežas; 

o kārtību, kādā operators kontrolē piesārņojošo vielu emisijas apjomu ūdenī, veic 
monitoringu un sniedz attiecīgu informāciju; 

o kārtību, kādā VSIA LVĢMC nodrošina informācijas pieejamību sabiedrībai. 

 MK 12.03.2002. not. Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (ar 
grozījumiem, kas izdarīti 15.09.2015.) piemērojami, ievērojot ietekmētās teritorijas 
paredzamo izmantošanas veidu. Noteikumi reglamentē īpaši bīstamo un bīstamo vielu 
robežlielumus virszemes ūdeņos. 
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AUGSNES KVALITĀTE UN AIZSARDZĪBA 

Augsnes kvalitātes un aizsardzības prasības regulē MK noteikumi, kuri izstrādāti, pamatojoties uz 
likumā „Par piesārņojumu” noteikto.  

Kvalitātes normatīvus augsnei un gruntij nosaka MK 25.10.2005. not. Nr.804 „Noteikumi par 
augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”. 
MK noteikumos noteikti šādi augsnes un grunts kvalitātes normatīvi: 

 mērķlielums (A vērtība) – norāda maksimālo līmeni, kuru pārsniedzot nevar nodrošināt 
ilgtspējīgu augsnes un grunts kvalitāti; 

 piesardzības robežlielums (B vērtība) – norāda maksimālo piesārņojuma līmeni, kuru 
pārsniedzot iespējama negatīva ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kā arī līmeni, kāds 
jāsasniedz pēc sanācijas, ja sanācijai nav noteiktas stingrākas prasības; 

 kritiskais robežlielums (C vērtība) – norāda, ka, to sasniedzot vai pārsniedzot, augsnes un 
grunts funkcionālās īpašības ir nopietni traucētas vai piesārņojums tieši apdraud cilvēku 
veselību vai vidi. 

Kvalitātes normatīvi attiecas uz jebkuru augsni un grunti Latvijas teritorijā neatkarīgi no tās 
izmantošanas veida. 

Minētajā normatīvajā aktā noteiktie mērķlielumi un robežvērtības izmantoti, izvērtējot augsnes un 
grunts kvalitāti paredzētās darbības un tai piegulošajā teritorijā, kā arī vērtējot paredzētās darbības 
īstenošanas iespējamo ietekmi uz augsnes un grunts kvalitāti. 

 

ZEMES DZĪĻU APSAIMNIEKOŠANA UN AIZSARDZĪBA 

Zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī zemes dzīļu 
aizsardzības prasības nosaka likums “Par zemes dzīlēm” (02.05.1996., ar pēdējiem grozījumiem, kas 
izdarīti 14.11.2019.).  
Likuma mērķis ir nodrošināt zemes dzīļu kompleksu, racionālu, vidi saudzējošu un ilgtspējīgu 
izmantošanu, kā arī noteikt zemes dzīļu aizsardzības prasības. Likums nosaka, ka zemes dzīles ir 
neatjaunojama vērtība, kas izmantojama vienlaikus zemes īpašnieku, valsts un sabiedrības labā, 
zemes dzīļu vērtība netiek ietverta īpašuma kadastrālajā vērtībā, un par zemes dzīlēm nav jāmaksā 
īpašuma nodoklis. Zemes īpašnieks vai pilnvarotā persona zemes dzīles sava zemes īpašuma robežās 
izmanto bez maksas saskaņā ar šā likuma 11.panta noteikumiem. Zemes dzīļu izmantotāji zemes 
dzīles izmanto, ievērojot normatīvo aktu prasības par kultūras pieminekļu aizsardzību, ietekmes uz 
vidi novērtējumu, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu, kā arī citu vides 
aizsardzības normatīvo aktu prasības. Zemes dzīļu izmantošana peļņas nolūkos ir pieļaujama, ja 
saņemta attiecīga atļauja vai licence šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. Zemes dzīļu izmantošanā 
jāievēro īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un objektu aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 
kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi, kā arī citi zemes dzīļu izmantošanu ierobežojoši 
noteikumi. Nodrošinot zemes dzīļu racionālu izmantošanu un aizsardzību, valsts un pašvaldības šajā 
likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un noteiktajā kārtībā var ierobežot, 
apturēt vai pārtraukt jebkuru juridisko un fizisko personu darbību zemes dzīļu izmantošanā. 

„Zemes pārvaldības likums” (30.10.2014., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 13.11.2019.). 
Likuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu zemes izmantošanu un aizsardzību. Likums nosaka, ka zemes 
izmantošanā un aizsardzībā ievēro šādus principus:  

 plānojot zemes izmantošanu, vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
paredz efektīvu dabas resursu pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību; 
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 vietējā pašvaldība lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes lietošanas 
kategorijas maiņai prioritāri paredz teritorijas ar zemāko zemes kvalitātes novērtējumu un 
teritorijas, kas novietojuma un konfigurācijas dēļ nav piemērotas izmantošanai 
lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā; 

 vietējā pašvaldība teritorijas attīstības plānošanas dokumentos apbūvei prioritāri paredz 
degradētās teritorijas; 

 zemes īpašnieks, valdītājs un lietotājs (turpmāk — zemes izmantotājs) nerada zemei 
kaitējumu un ievēro samērīgumu starp sabiedrības vajadzībām un īpašnieku tiesībām. 

Kūdras un smilts kā derīgo izrakteņu ieguves kārtību nosaka MK 21.08.2012. not. Nr.570 „Derīgo 
izrakteņu ieguves kārtība” (ar grozījumiem, kas izdarīti 07.08.2018.). Noteikumi nosaka, ka pirms 
derīgo izrakteņu ieguves izstrādā derīgo izrakteņu ieguves projektu, kura ietvaros noteiktas prasības 
rekultivācijai. Derīgo izrakteņu ieguves vietas  rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieguves 
vietas turpmāku izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, novērst draudus cilvēku 
veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos ainavā. Noteikumi 
nosaka, ka rekultivāciju var veikt vienlaikus ar derīgo izrakteņu ieguvi, un ka rekultivācija jāuzsāk 
gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas.  
Smilts ieguves vietas rekultivē: 

 sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā; 
 izveidojot ūdenstilpes; 
 sagatavojot rekreācijai; 
 sagatavojot izmantošanai citā veidā. 

Kūdras ieguves vietas rekultivē: 
 veicot renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides atjaunošanu); 
 sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, piemēram, izveidojot ogulāju vai mētrāju 

audzēšanas laukus; 
 sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā; 
 izveidojot ūdenstilpes; 
 sagatavojot rekreācijai; 
 sagatavojot izmantošanai citā veidā. 

MK 06.09.2011. not. Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” (ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 16.04.2019.) 
nosaka kārtību, kādā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei  
un kārtību, kādā Valsts vides dienests izsniedz zemes dzīļu izmantošanas licences. 
 

DABAS RESURSU NODOKĻU LIKUMDOŠANA 

„Dabas resursu nodokļa likuma” (15.12.2005., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 14.11.2019.) 
mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, 
samazināt vidi piesārņojošās produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu 
tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt 
vides aizsardzības pasākumus. Nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi ir noteiktas šī likuma 
1.pielikumā. 
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SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBA, ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS 

„Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 
21.09.2017.), MK 14.11.2000. not. Nr. 396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti 
izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” (ar grozījumiem, kas izdarīti 27.07.2004.) MK 
20.06.2017. not. Nr. 350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” regulē Latvijai 
raksturīgās bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, lai saglabātu esošo faunu, floru un biotopus, 
nodrošinātu sugu un biotopu aizsardzību, apsaimniekošanu un uzraudzību un citus pasākumus, kas 
saistīti ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.  
Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993., ar pēdējiem grozījumiem, kas 
izdarīti 19.12.2013.). 
Likuma uzdevums ir noteikt: 

 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēmas pamatprincipus;  

 noteikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju veidošanas kārtību un pastāvēšanas 
nodrošinājumu;  

 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldes, to stāvokļa kontroles un uzskaites kārtību;  

 savienot valsts, starptautiskās, reģionālās un privātās intereses īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju izveidošanā, saglabāšanā, uzturēšanā un aizsardzībā. 

Likuma objekti ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Likums nosaka, ka aizsargājamās teritorijas ir 
ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts 
varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā: 
aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu 
dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos 
veidojumus utt.); nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību; saglabāt sabiedrības 
atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras 
rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi, aizsargājamās jūras teritorijas un 
aizsargājamo ainavu apvidi. 

SIA “LAMAT VZ” darbības norises vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai 
mikroliegumā, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000). Tuvākā īpaši 
aizsargājamās dabas teritorija, arī Natura 2000 teritorija, ir dabas parks "Doles sala", kas atrodas 3,2 
km attālumā uz dienvidrietumiem no plānotās darbības teritorijas. 

Dabas parks „Doles sala” atrodas Salaspils novadā, un tas ir dibināts 1987. gadā, lai saglabātu 
savdabīgo Doles salas ainavu, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības . Dabas parka platība ir 1055 ha. 
Dabas parka teritorijā konstatētas retas un aizsargājamas augu un putnu sugas, aizsargājami pļavu 
un meža biotopi. Šeit arī atrodas ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis – Doles salas dolomītu 
atsegums, kas ir Latvijā un Eiropā aizsargājams biotops. Dabas parkam „Doles sala” ir izstrādāts 
individuālais dabas aizsardzības plāns un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas 
apstiprināti ar MK 27.09.2011. not. Nr. 735 „Dabas parka „Doles sala” individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Dabas parkam tāpat ir saistoši arī MK 16.03.2010. not. Nr. 264 „Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (ar grozījumiem, 
kas izdarīti 06.03.2018.), kas nosaka īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un 
izmantošanas kārtību, tajā skaitā pieļaujamos un aizliegtos darbību veidus aizsargājamās teritorijās, 
kā arī aizsargājamo teritoriju apzīmēšanai dabā lietojamās speciālās informatīvās zīmes paraugu un 
tās izveidošanas un lietošanas kārtību. 
Apmēram 4,2 km uz austrumiem, Salaspils pilsētas administratīvajā teritorijā izvietota īpaši 
aizsargājama dabas teritorija – Latvijas nacionālais botāniskais dārzs. Teritorijai piemērots valsts 
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nozīmes dabas pieminekļa statuss. Atbilstoši dabas datu pārvaldības sistēmas "Ozols" publiskajā daļā 
pieejamai interaktīvai kartei, apmēram 1 km uz ziemeļaustrumiem no plānotās darbības teritorijas 
atrodas mikrolieguma teritorija putnu aizsardzībai. Vairākos virzienos no plānotās darbības teritorijas 
konstatētas atsevišķas bezmugurkaulnieku, abinieku un paparžaugu un ziedaugu dzīvotnes (apm. 
0,6-1,6 km).  

Savukārt virzienā uz ZR izvietojušies divi īpaši aizsargājami biotopi – apmēram 1,1 km attālumā 
izvietots biotops "Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās"  un 1,7 
km  attālumā biotops "Mežainas piejūras kāpas". 

Uz mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas kārtību attiecas MK 18.12.2012. 
not. Nr. 940 „Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to 
aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu”. Noteikumi nosaka mikroliegumu 
izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu 
noteikšanu. Noteikumos tiek noteiktas īpaši aizsargājamo zīdītāju, abinieku, rāpuļu, 
bezmugurkaulnieku, vaskulāro augu, sūnu, aļģu, ķērpju, sēņu sugas, un putnu sugas, kuru 
aizsardzībai var izveidot mikroliegumus un zivju sugas, kuru aizsardzībai var izveidot mikroliegumus 
to nārsta vietās. Mikroliegumus īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai izveido biotopiem, kas 
noteikti MK 20.06.2017. not. Nr. 350 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 
Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un tam pakārtoto normatīvo aktu prasības un 
nosacījumi ņemti vērā, veicot paredzētās darbības un tai piegulošo teritoriju bioloģiskās 
daudzveidības izpēti un novērtējumu, kā arī, identificējot tuvākās īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, tai skaitā Natura 2000 teritorijas un izvērtējot paredzētās darbības īstenošanas iespējamo 
ietekmi uz tām, iespējamo ietekmju būtiskumu un kompensācijas pasākumu izstrādes 
nepieciešamību.  

 
KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBA 

Likums „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (12.02.1992., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 
20.06.2019.) nosaka, ka kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa — kultūrvēsturiskas 
ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu 
personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas 
un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru 
saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām 
interesēm. 
Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā ir identificēti valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi 
uzņēmuma teritorijas tuvākajā apkārtnē. Paredzētās darbības vietā un tai pieguļošajās teritorijās 
neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Kā arī, ņemot vērā pietiekami 
lielo attālu no Paredzētās darbības teritorijas līdz kultūrvēsturiskajiem un arhitektūras un vēstures 
objektiem, viennozīmīgi nav sagaidāma Paredzētās darbības ietekme uz tiem. 

 

AIZSARGJOSLAS 

„Aizsargjoslu likums” (05.02.1997., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 19.05.2016.) nosaka: 
 aizsargjoslu veidus un to funkcijas; 

 aizsargjoslu izveidošanas pamatprincipus; 

 aizsargjoslu uzturēšanas un stāvokļa kontroles kārtību; 

 saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās. 
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Likumā ir noteikti šādi aizsargjoslu veidi: vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas; 
ekspluatācijas aizsargjoslas; sanitārās aizsargjoslas; drošības aizsargjoslas; citas aizsargjoslas, ja tādas 
paredz likums. 

Uz SIA “LAMAT VZ” darbību un teritoriju būtu attiecināmas ekspluatācijas aizsargjoslas. 
Aizsargjoslu likumam ir pakārtota virkne Ministru kabineta noteikumu, kuros noteikta konkrētu 
aizsargjoslu noteikšanas un uzturēšanas kārtība, stāvokļa kontroles mehānisms, vides un cilvēka 
aizsardzības prasības, ierobežojumi aizsargjoslās.  

 

LIKUMDOŠANA AIZSARDZĪBAS PRET TROKSNI UN VIBRĀCIJU JOMĀ 
Pamatprasības vides trokšņa novērtēšanā un samazināšanā ir noteiktas likumā „Par piesārņojumu”. 

Lai novērtētu un pārvaldītu troksni vidē, lai nodrošinātu iedzīvotāju aizsardzību pret akustiskā 
trokšņa un vibrācijas nelabvēlīgo iedarbību, 2014. gada 07.janvārī pieņemti MK not. Nr. 16 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 02.07.2019.). 
Noteikumu mērķis ir noteikt trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību.  
Šo noteikumu 1.pielikumā noteikta trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes. 
2.pielikumā noteikti trokšņa robežlielumi teritorijās ar dažādu izmantošanas funkciju. Noteikumi 
nosaka, ka par trokšņa robežlielumu pārsniegšanu ir atbildīga persona, kuras īpašumā, lietošanā vai 
valdījumā esošā trokšņa avota darbības dēļ ir pārsniegti trokšņa robežlielumi. Attiecīgā persona sedz 
izdevumus, kas saistīti ar trokšņa mērījumiem. Ja pēc trokšņa mērījumiem, kuri norādīja uz trokšņa 
robežlielumu pārsniegšanu, būtiski nav mainījusies trokšņa avota darbība vai nav veikti pasākumi 
trokšņa samazināšanai, atkārtotus trokšņa mērījumus var neveikt. 

MK 23.04.2002. not. Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus 
telpām” (ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 01.08.2006.) nosaka būtiskās prasības tādu ārpus 
telpām izmantojamu iekārtu ražošanai, marķēšanai un atbilstības novērtēšanai, kuras emitē troksni. 
Šo noteikumu 2.pielikumā noteiktas iekārtu trokšņa emisijas robežvērtības. 
Plānotās darbības teritorijā nav plānoti būtiski pastāvīgi vibrācijas avoti, kas varētu izraisīt 
traucējumus un būtiski samazināt dzīves kvalitāti tuvākajā apkaimē un dzīvojamās zonās esošajiem 
iedzīvotājiem.  

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA  

Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā regulē „Atkritumu apsaimniekošanas likums” (28.10.2010., ar 
pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 30.01.2020.). Šā likuma mērķis ir noteikt atkritumu 
apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot atkritumu 
rašanos, nodrošinot Latvijas teritorijā radīto atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī 
veicinot dabas resursu efektīvu izmantošanu un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu. 
Likums nosaka, ka atkritumu apsaimniekošana jāveic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību un 
veselību; kā arī, ka atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā: radīt 
apdraudējumu ūdeņiem, gaisam, augsnei, kā arī augiem un dzīvniekiem; radīt traucējošus trokšņus 
vai smakas; nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas; piesārņot un 
piegružot vidi. 

Plānotās darbības rezultātā izstrādātā karjera rekultivācijā 2. alternatīvas gadījumā paredzēts 
izmantot inertos materiālus – inertu grunti, atšķirotus un sasmalcinātus inertos būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumus, u.c. inertus materiālus. MK 26.04.2011. not. Nr.319 „Noteikumi par 
atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” (ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 
10.12.2019.) nosaka atkritumu reģenerācijas veidus un atkritumu apglabāšanas veidus. Inerto 
materiālu izmantošana karjera rekultivācijā saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu tiek klasificēta ar 
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reģenerācijas veidu “Citu neorganisko materiālu pārstrāde vai attīrīšana” un reģenerācijas veida 
kodu R5.  

Saskaņā ar MK 19.04.2011. not. Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 
padara atkritumus bīstamus” (ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 28.01.2020.) pielikumā esošo 
atkritumu klasifikatoru karjera rekultivācijā 2. alternatīvas gadījumā izmantojamo inerto materiālu 
klasifikācija varētu būt sekojoša: 170101 Betons; 170102 Ķieģeļi; 170103 Flīzes, kārniņi un keramika; 
170107 Betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi, kuri neatbilst 170106 klasei; 170504 
Augsne un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei; 170302 Asfaltu saturoši maisījumi, kuri neatbilst 
170301 klasei; 191209  Minerāli (piemēram, smiltis, akmeņi); 191216 Pāršķiroti būvniecības 
atkritumi, kas paredzēti turpmākai izmantošanai (piemēram, ceļu būvē).  

 

1.3. Teritorijas izmantošana 

Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011., ar pēdējiem grozījumiem, kas izdarīti 
13.02.2014.). Šā likuma mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu paaugstināt 
dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī 
mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku. Likums nosaka teritorijas attīstības plānošanas 
principus un kārtību, kā arī deleģē Ministru kabinetam virkni uzdevumu un jomu, kur likumam 
pakārtotos normatīvajos aktos detalizējamas prasības un nosacījumi, tai skaitā Ministru kabineta 
noteikumi detalizē dažādu līmeņu teritorijas plānojumu izstrādes gaitu un šo saistošo dokumentu 
saturu. 
Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam definētas un noteiktas 
galvenās funkcionālās telpas. Darbības vietas teritorija atrodas derīgo izrakteņu ieguves telpā. 
Prioritāte šajā funkcionālajā telpā ir rūpnieciskai derīgo izrakteņu ieguvei, pārstrādei un būvmateriālu 
ražošanai, īpaši atbalstot videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un produktu ar augstu pievienoto 
vērtību radīšanu.  
Teritorijai, kurā norisināsies Paredzētā darbība, ir izstrādāts Lokālplānojums, kas apstiprināts ar 
Salaspils novada domes 30.03.2016. sēdes lēmumu ,,Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma 
,,Jauncederi’’ teritorijas daļā galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu’’ 
(sēdes protokols Nr.7, 15§). Saskaņā ar izstrādāto Lokālplānojumu Paredzētā darbības vieta atrodas 
Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R1).  

 

1.4. Citi normatīvie akti 

MK 21.02.2006. not. Nr.150 „Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē” nosaka darba 
aizsardzības prasības darbos, kas saistīti ar derīgo izrakteņu ģeoloģisko meklēšanu, izpēti, ieguvi un 
sagatavošanu pārdošanai. Noteikumu prasības attiecas uz derīgo izrakteņu ieguvi virszemē, zem 
zemes virsmas un pazemē, kā arī derīgo izrakteņu ieguvi, izmantojot urbuma metodi. 
MK 19.04.2016. not. Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” nosaka ugunsdrošības prasības, kas 
fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī 
mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas.  
Noteikumos noteiktas sekojošās prasības, kas attiecas uz kūdras uzglabāšanu: objektu un teritoriju, 
kur paredzēts uzglabāt kūdru, attīra no degtspējīgiem atkritumiem un kultūraugu atliekām, grunti 
noplanē un noblietē; kūdras grēdas nedrīkst izvietot virs siltuma avotiem (tvaika un karsta ūdens 
cauruļvadiem, silta gaisa kanāliem); dažādu veidu gabalkūdru un frēzkūdru krauj atsevišķās grēdās; 
kraujot dažādu veidu gabalkūdru un frēzkūdru grēdās, nepieļauj degtspējīgu svešķermeņu 
iekraušanu grēdā; kūdras grēdās kontrolē temperatūru. Ja temperatūra ir sasniegusi 60 °C, sasilušo 
materiālu izņem un novieto atsevišķi; kūdras grēdas maksimālā platība nedrīkst pārsniegt 2000 m2 
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un augstums 20 m; minimālais ugunsdrošības attālums starp grēdām ir 8 m, bet ne mazāks par grēdu 
augstumu; ugunsdrošības attālums no grēdām līdz ēkām un būvēm ir 8 m, bet ne mazāks par grēdas 
augstumu; pie grēdām gar to garākajām malām nodrošina piebrauktuves vismaz no divām pusēm.  
Kā arī šajos noteikumos ir norādītas atsevišķas prasības attiecībā uz kūdras ieguves objektu un 
teritoriju: 

 Izstrādājot kūdras ieguves teritoriju, mehāniskos transportlīdzekļus un kūdras ieguves 
tehniskos līdzekļus ar iekšdedzes dzinējiem aprīko ar dzirksteļu slāpētājiem. 
Transportlīdzekļus, kūdras ieguves tehniskos līdzekļus un iekārtas reizi diennaktī attīra no 
putekļiem un citiem degtspējīgiem nosēdumiem; 

 Katru transportlīdzekli un kūdras ieguves tehnisko līdzekli nodrošina ar ugunsdzēsības 
aparātu, spaini un 5m garu virvi. Ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja kūdras ieguves 
tehniskajam līdzeklim ir vismaz 34A 233B; 

 Kūdras ieguves teritoriju nodrošina ar ugunsdzēsības līdzekļiem (to skaits atkarībā no kūdras 
ieguves objekta platības ir norādīts noteikumu 12.pielikumā); 

 Kūdras ieguves teritorijā izmantojamā motorsūkņa ražība ir vismaz 600 litru minūtē; 

 Katru motorsūkni aprīko ar: 

o vismaz vienu divzaru dalītāju; 

o diviem noslēdzamiem ugunsdzēsības stobriem; 

o šļūtenēm, kuru diametrs ir lielāks par 51 mm un kuru kopējais garums ir vismaz 120 m; 

o šļūtenēm, kuru diametrs ir 51 mm vai mazāks un kuru kopējais garums ir vismaz 200m; 

 Lai ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos kūdras ieguves objektā, to sadala ar vismaz 1 m 
platiem ugunsdrošības grāvjiem, kuru dziļums ir 0,5 m zem gruntsūdens līmeņa; 

 Kūdras ieguves vietā novāc ciršanas atlikumus un kritalas; 

 Žagarus un citus ciršanas atlikumus meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzina atbilstoši 
iekārtotās vietās kūdras ieguves teritorijas atbildīgās personas īpaši norīkota nodarbinātā 
uzraudzībā un tikai lietainā laikā; 

 Kūdras ieguves teritorijā vai uzglabāšanas objektā organizē kūdras temperatūras kontroli 
atbilstoši kūdras ieguves tehnoloģijai. Konstatējot kūdras temperatūras bīstamu 
paaugstināšanos, veic pasākumus, kas novērš ugunsgrēka izcelšanos. 



 

 

 

 

 

 

 

11.pielikums 
Saņemto vēstuļu kopijas  

no plānotās darbības piegulošo  
zemju īpašniekiem par alternatīvu maiņu 

(Salaspils novada domes vēstule  
Nr. ADM/10-3.5/19/99 no 10.01.2019.;  
kopīpašuma Kaudzīšu ielā 79, Rumbulā,  

Stopiņu novadā četru fizisku personu  
nosūtīta vēstule no 12.11.2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SAL ASPIL S NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169, tālr. 67981010, fakss 67981032 
e-pasts: dome@salaspils.lv, www.salaspils.lv 

 

10.01.2019   Nr. ADM/10-3.5/19/99 
 
Uz 8.11.2018.     Nr. 779/2018 

 

 
SIA “Geo Consultants” 
Reģ.Nr. 40003340949  

Olīvu iela 9, Rīga,  
Latvija, LV1004 

 
 
 

Salaspils novada domē 2018. gada 8. novembrī tika saņemta vēstule, kas informē , ka 
SIA “Geo Consultants”, kā SIA “LAMAT VZ” (reģ. Nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, 
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121) pilnvarotā persona, veic ietekmes uz vidi novērtējumu 
plānotai darbībai - smilts un kūdras ieguvei nekustamajā īpašumā “Jauncederi” (kadastra Nr. 
8031 013 0604) Salaspils pagastā, Salaspils novadā. Ietekmes uz vidi novērtējums tiek 
izstrādāts saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 8. augustā izdoto programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumam smilts un kūdras ieguvei derīgo izrakteņu atradnē 
“Jauncederi” Salaspils novadā. 

Salaspils novada dome, kā plānotās darbības teritorijas piegulošo īpašumu pārstāvji, ir 
veikuši jauno piedāvāto alternatīvu izvērtēšanu un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā 
piedāvā izskatīt sekojošas plānotā karjera rekultivācijas pasākumu alternatīvas: 

1. pēc ieguves pabeigšanas izveidot rekreācijā izmantojamu ūdenstilpi; 
2. zemes sagatavošana izmantošanai mežsaimniecībā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pašvaldības izpilddirektors Mareks Kalniņš 
 
 
Karīna Bāliņa  
67981024 





 

 

 

 

 

 

 

12.pielikums 
Saņemto vēstuļu kopijas  

par piekrišanu ceļa izmantošanas iespējām 
(Salaspils novada domes vēstule  

Nr. ADM/1-20/19/115 no 14.01.2019.;  
SIA "Florabalt SIA" vēstule b/n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

13.pielikums 
Plānotās darbības un tai piegulošajā teritorijā  

virszemes ūdeņu noplūdes galvenie virzieni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plānotās darbības un tai piegulošajā teritorijā virszemes ūdeņu noplūdes galvenie virzieni 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14.pielikums 
Aizsargjoslu karte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APZĪMĒJUMI
Nekustamā īpašuma “Jauncederi” robeža
SIA “LAMAT VZ” nomātā zemes gabala robeža
un ietekmes uz vidi novērtējuma izpētes teritorija
Derīgā izrakteņa krājumu laukuma robeža

Cieto sadzīves atkritumu
poligons “Getliņi”

Kūdras atradne
“Getliņu purvs”

m. “Cēderi”

Mežezeri

Getliņi

Rumbula

Dzintars

Elektrisko tīklu pazemes kabeļa līnija un
ekspluatācijas aizsargjosla (shematiski)
Pazemes ūdeņu atradnes “Getliņi”
ķīmiskā aizsargjosla

Aizsargjosla gar atkritumu poligonu



 

 

 

 

 

 

 
15.pielikums 

Plānotās darbības trokšņa izplatīšanās pārskats 
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SIA "Geo Consultants" Rīgā, 2020. g. 21. aprilī
Nr. 11 / 2020

Par trokšņa izplatīšanās prognozes pārskatu projektam „Smilts un kūdras ieguve izrakteņu atradnē
"Jauncederi" Salaspils novada Salaspils pagastā”

„Smilts un kūdras ieguves izrakteņu atradnes "Jauncederi" Salaspils novada Salaspils

pagastā” trokšņa izplatīšanās prognoze veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.16

no 2014.gada 7.janvāra „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk MK), 7.p.

(Vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtība un novērtēšanas metodes ... ). Aprēkins veikts ar 3

dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozēšanas licencētu datorprogrammu „SoundPLAN”,

Braunstein+Berndt GmbH (SIA “R&D Akustika”, licences līguma doc. Nr. ID1038/05 no

18.09.2005, lietotāja Nr.10578 HL4496 ), kura nodrošina Nr.16 no 2014.gada 7.janvāra

„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikumos minētās prasības.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīva 2002/49/EK (2015. gada

19. maijs) par to, kā novērtēt un pārvaldīt troksni vidē, kas ir par pamatu Ministru kabineta

noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 10.07.2019. redakcijai, nosaka,

ka dalībvalstis izmanto trokšņa indikatorus (Lden un Lnight), lai veiktu stratēģisko trokšņa

kartēšanu. Lai dalībvalstu izstrādātās stratēgiskās trokšņa kartes varētu savstarpēji salīdzināt,

tās ir jāveido pēc vienotām metodēm un principiem, tādēl tika izveidota “Kopējās trokšņa

novērtēšanas metode ES” (CNOSSOS-EU), kas dalībvalstīm bija jāizmanto no 2018. gada

31.decembra.

SIA *R & D AKUSTIKA *

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LV 40103100457, LV-1067, RĪGA, KURZEMES PROSPEKTS 3, Home page: http://www.akustika.lv/rdindex_lv.html

/Fax. +371 67815008, mob ph. 371 29217605 , 371 29516456 E-mail: rd.akustika@apollo.lv



Ari Ministru kabineta noteikumi Nr.16 no 20l4.gada 7 janvara,,Trok54a noverte5anas un

parvaldibas kart-lba", 7.' p. nosaka, ka izstrdddjot trokS4a strategiskls kartes ....vides trokiqa

rdditnju novertesanu izmarfio 5o noteikumu 5. pielikuma noriditis aprelinu metodes. Sis IUf
5.pielikums ari ir "KopOjls trokS4a novOrtesanas metodes ES" jeb CNOSSOS-EU, ko ar'r regula

paredz lietot, izstrddajot stratOgiskis trok54a kartes.

NovOrtejot paredzetas darbibas ietekmi uz vidi, veicot teritoriju lokalplamojumus vai

prognozOjot troksni citiem nohkiem, ir izmantojamas ari citas metodes, kas ir uzskaititas

MK'l.pielikuma 6. punktr.

SIA ,,R&D Akustika" valdes priek5sedOtijs J. Saprovskis

LBS Buvprakses sertifikats Nr.20 -6965

Vestule Nr. lll2020 2no3
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Pielikums vēstulei Nr. 11/2020

Citāti no ES direktīvas.

KOMISIJAS DIREKTĪVA (ES) 2015/996

(2015. gada 19. maijs),
ar ko nosaka kopīgas trokšņa novērtēšanas metodes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes

Direktīvu 2002/49/EK

(2) Saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 5. pantu dalībvalstis izmanto trokšņa indikatorus (Lden un Lnight),
kā minēts I pielikumā, lai veiktu stratēģisko trokšņa kartēšanu un pārskatītu to saskaņā ar 7. pantu.

(7) 2008. gadā Komisija sāka izstrādāt kopējo trokšņa novērtēšanas metodiku, proti, kopējā pētniecības
centra vadībā tika uzsākts projekts “Kopējās trokšņa novērtēšanas metodes ES” (CNOSSOS-EU).
Projektu īstenoja ciešā saziņā ar komiteju, kas izveidota saskaņā ar 18. pantu Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīvā 2000/14/EK (1), un ar citiem ekspertiem no dalībvalstīm. Projekta rezultāti tika
publicēti JRC atskaites ziņojumā par CNOSSOS-EU (2).

(8) Šīs Komisijas direktīvas pielikumā izklāstītas kopējās novērtēšanas metodes. Dalībvalstīm šīs
metodes jāizmanto no 2018. gada 31. decembra.



 

 

 

 

 

 

 

16.pielikums 
Sabiedrības viedokļa aptaujas anketas paraugs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zemes īpašnieku un apkārtējo iedzīvotāju aptaujas anketa 
Par SIA "LAMAT VZ" iecerēto darbību, kurai tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Vides 
pārraudzības valsts biroja 2017. gada 18.maijā pieņemto lēmumu Nr.38. 

Paredzētā darbība (turpmāk Projekts) paredz derīgo izrakteņu ieguvi smilts un kūdras atradnē “Jauncederi” 
Salaspils novada Salaspils pagastā, zemes īpašumā “Jauncederi”. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanai ir būtiski apzināt apkārtējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku 
viedokli par iecerēto Projektu, tāpēc lūdzam Jūs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem: 

 
1. Jūsu dzīvesvieta:  

Stopiņu novads  
Salaspils novads  

Cita administratīvā teritorija  
 
2. Jūsu mājsaimniecībā dzīvojošo skaits: 

 

1  
2  
3  
4  

5 un vairāk  
 
3. Jūsu vecums: 

 

15-29  
30-45  
46-60  
60-75  

75 un vairāk  
 
4. Jūsu izglītība: 

Sākumskolas vai pamata izglītība  
Vispārējā vidējā/vidējā profesionālā izglītība  

Nepabeigta augstākā  
Augstākā izglītība  

 
5. Jūsu nodarbošanās: 

Algots darbinieks  
Uzņēmējs, pašnodarbinātais  

Nestrādāju (bez darba, mācos u.c.)  
Pensionārs  

 
6. Vai kūdras un smilts ieguve ietekmē Jūs personīgi? 

Ietekmē  
Ietekmē daļēji  

Neietekmē  
Mani tas neskar  

 
7. Ja kūdras un smilts ieguve ietekmē Jūs personīgi, lūdzu, norādiet dzīves jomas, kuras tiek 
skartas: 

Darbs  
Mājsaimniecība  
Infrastruktūra   
Cita (norādiet)  



8. Kādi ar vidi un sabiedrības veselību saistīti faktori Jūs uztrauc savā dzīvesvietā un tās 
apkārtnē? Lūdzam novērtēt no 1 (ļoti uztrauc) līdz 5 (neuztrauc) 
 1 2 3 4 5 

Gaisa piesārņojums      
Trokšņi      

Vibrācijas      
Dzeramā ūdens kvalitāte un resursi      

Palielinātā satiksmes intensitāte      
Bojātas un nesakārtotas ielas, autoceļi      

Gājēju drošība uz ielām, autoceļiem       
 
9. Vai Jūs esat informēts par iecerēto Projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma procesu? 

Jā  
Jā, bet virspusēji  

Nē  
 
10. Kas Jūs uztrauc saistībā ar konkrēto Projektu? 

Trokšņa palielināšanās  
Transporta intensitātes palielināšanās  

Putekļainība  
Dzeramā ūdens resursi un to kvalitāte  

Ietekme uz apkārtesošo īpašumu vērtību  
Ietekme uz apkārtesošo īpašumu izmantošanas iespējām  

Izmaiņas ainavā  
 
11. Kādu ietekmi, Jūsuprāt, varētu dot plānotā Projekta realizācija attiecībā uz zemāk minētajiem 
faktoriem? Lūdzam novērtēt no 1 (pozitīvu) līdz 5 (negatīvu) 
 1 2 3 4 5 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu pieaugums      
Jaunas darba vietas      

Satiksmes infrastruktūras kvalitāti      
Gaisa kvalitāti (putekļainība)      

Trokšņiem, vibrācijām      
Nekustamā īpašuma vērtību      

 
12. Vai Jūs sekojat līdzi informācijai par Projektu un iesaistāties sabiedriskajās apspriešanās? 

Jā  
Nē  

 
13. Vai Jūs kopumā atbalstāt SIA "LAMAT VZ" iecerētās darbības realizāciju? 

Atbalstu  
Drīzāk atbalstu  

Drīzāk neatbalstu  
Neatbalstu  

 
 
 

Paldies par atvēlēto laiku anketas aizpildīšanā! 
Anketā sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai un iekļautas ietekmes uz 

vidi novērtējuma Ziņojuma sagatavošanā.  
Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma izstrādātāja SIA “Geo Consultants”, tālr. 67627504 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.pielikums 
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli 
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pērk

Ārzemju latvietis pērk meža, 
lauksaimniecības zemes 

dažādā stāvoklī. Tālr. 28959391.

SIA «MeŽA APSAIMnIeKOTĀjS» 
PĒRK MeŽuS AR zeMI un CIRSMAS. 

TĀLR. 26106212.

PĒRKAM KRŪMU UN KOKU APAUGUMUS: 
pļavās, mežmalās, grāvjos.  PĒRKAM: 
malku, zarus un kokzāģētavu nomaļus. 
Tālr. 27426662 vai 29903033. E-pasts: nor-
munds.abrus@gmail.com, www.abrus.lv.

Latvijas mežu fonds 
pērk cirsmas, mežus, lauksaimniecības 

zemi visā Latvijā. Var būt
 ar apgrūtinājumu un bez taksācijas. 

Cenas augstas. Samaksa tūlītēja. 
Tālr. 29711172.

Pērk mežus, zemi, izcirtumus. 
Tālr. 29433000.

Sausu skaldītu lapukoku malku. 
Tālr. 29417974.

Par augstām cenām jaunaudzes 
un  izcirtumus.Tālr. 28692020

Zemi apbūvei. Tālr. 26630334.

pĀrDOD
 Piegādājam šķembas, smiltis, oļus u.c. 
birstošos materiālus. Tālr. 22339907.

Briketes, malka, granulas, ogles, 
priedes klucīši. Tālr.25624997

Karsti kūpināti zuši jūsu svētkiem! 
Iespējama piegāde. Tālr. 29322625.

Bērza briketes no ražotāja maisos 
pa 10 kg. Kaloritāte 5,09 kWh/kg, mitrums 
6,8%. Ilgi deg, augsta siltuma atdeve, degot 
neizjūk. Ekoloģiski tīras, bez piemaisīju-
miem.  Piegāde. Tālr. 20122224. 

Pārdod malku (var skaldītu, arī maisos) 
Tālr. 29197566.

Premium apses 6 mm granulas 
maisos pa 15 kg. Pelnainums 0,41%, 
mitrums 5,61%. Neatstāj kvēpus, 
iztīra dūmeni. Piegāde. Tālr. 20122224.

Pārdod skaldītu baltalkšņa malku – 
gan sausu, gan zaļu. Sīkāka informācija 
zvanot. Tālr. 29122956. 

Audzētājs pārdod
 ‘Smaragd’ tūjas, ļoti kuplas, 1 m+, 

cena 6 eiro gab., garantija, stādīšanas 
pakalpojumi. Tālr. 28628068.

Bērza malka no 20 euR/berkubs, 
jaukta malka, sausi kurināmie 
dēlīši un kokskaidu granulas. 

 Tālr. 22412267.

DaŽĀDi
Bīstamu koku zāģēšana, augļu koku vaina-
gu kopšana, dzīvžogi.  Tālr. 29556114.

Jumtu maiņa, fasādes darbi, 
demontāžas darbi u.c. materiālu piegāde. 
Tālr. 22407371.

Bīstamu koku zāģēšana pie ēkām, 
vadiem, kapsētās. Kokaugu vainagu 
kopšana un veidošana. Tālr. 27833107.

 
SIA «Vidzeme lauks» veic 
lauksaimniecības zemju, meliorācijas 
grāvju, mežmalu attīrīšanu no krūmiem 
un kokiem. Veicam piemaksas par iegūto 
materiālu. Pērkam šķeldojamo materiālu.  
www.ekomezs.lv. Tālr. 29222182.

Piegādājam melnzemi, smilti, šķembas, 
oļus, zemi piebēršanai. Zvaniet – piedāvā-
sim labāko risinājumu un cenu tieši jums! 
Tālr. 23007008.

Pašizgāzēja, ekskavatora, iekrāvēja 
pakalpojumi. Beramkravu piegāde. 
Būvgružu, grunts izvešana, rakšanas 
darbi. Tālr. 29683462.

Darbs gaļas kombinātā Vācijā. 
Stundas likme – 13 eiro. 

nodrošinām ceļu un dzīvošanu Vācijā 
(66 eiro mēnesī). Sīkāka informācija 

pa telefonu. «ALMA M», 
reģ. nr. 40003543608, 

lic. nr. 22/2017. Tālr. 20227843.

PAzIņOjuMS PAR PAReDzĒTĀS DARBīBAS IeTeKMeS 
uz VIDI nOVĒRTĒjuMA zIņOjuMA SABIeDRISKO APSPRIešAnu

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē «Jauncederi» 
Salaspils pagastā, Salaspils novadā.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA «LAMAT VZ» (reģ. Nr. 40103796054, 
Kaudzīšu iela 79, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, tālruņa numurs 
29343131).
Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis 
lēmumu Nr. 38 par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu smilts un 
kūdras ieguvei atradnē «Jauncederi» Salaspils novada Salaspils pagastā.
Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums: «Smilts un 
kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē «Jauncederi» Salaspils novada 
Salaspils pagastā», 2019. gada 20. decembris.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA «Geo Consultants» (reģ. Nr. 40003340949, 
Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004)

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana 
paredzēta 2020. gada 14. janvārī Salaspils novada domes aktu zālē 
Līvzemes ielā 8, Salaspilī, plkst. 17.30.

Ar sagatavoto ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:
	 ● darba laikā Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī;
	 ● interneta vietnē www.geoconsultants.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto ziņojumu var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; tālruņa 
numurs 67321173, faksa numurs 67321049, e-pasta adrese vpvb@vpvb.
gov.lv, tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 3. februārim.

Siguldas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās nekustamo īpašumu «Kamenītes», Allažu 
pagasts, Siguldas novads, kadastra nr. 8042 008 0105. Atsavināšanas ierosinātājs – Siguldas novada pašvaldība.
Uz nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» 
30.2 pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Īpašuma apskate notiks 2020. gada 28. janvārī, iepriekš līdz 2020. gada 27. janvārim sazinoties ar Siguldas novada pašvaldību 
(tālruņa numurs 62302159) un vienojoties par apskates laiku. Iesniegt pieteikumu izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var no 2020. gada 22. janvāra līdz 2020. gada 5. martam Zinātnes ielā 7 (207. kabinetā), Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas 
novadā. Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 62302159 (par izsoli) vai 26341991 (par nekustamo īpašumu).
Pirms pieteikšanās izsolei jāsamaksā dalības maksa 50 eiro (tajā skaitā PVN), ieskaitot to Siguldas novada 
pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kā arī jāiesniedz nodrošinājums 1210 eiro, ieskaitot to kontā 
LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS «SEB banka».
Izsole notiks 2020. gada 10. martā plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, 
Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Īpašuma sākumcena ir 12 100 eiro, izsoles solis – 200 eiro.
Piedāvātā augstākā maksa par nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, «Pašvaldība» – «Izsoles, paziņojumi» – «Izsoles» – 
«Atsavināšana – nekustamais īpašums».

Siguldas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās nekustamo īpašumu Kuršu iela 13, 
Sigulda, Siguldas novads, kadastra nr. 8015 002 2154. Atsavināšanas ierosinātājs – Siguldas novada pašvaldība.
Īpašuma apskate notiks 2020. gada 28. janvārī, iepriekš līdz 2020. gada 27. janvārim sazinoties ar Siguldas novada pašvaldību 
(tālruņa numurs 62302159) un vienojoties par apskates laiku. Iesniegt pieteikumu izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var no 2020. gada 15. janvāra līdz 2020. gada 19. martam Zinātnes ielā 7 (207. kabinetā), Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas 
novadā. Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 62302159 (par izsoli) vai 67800957 (par īpašumu).
Pirms pieteikšanās izsolei jāsamaksā dalības maksa 50 eiro (tajā skaitā PVN), ieskaitot to Siguldas novada 
pašvaldības kontā LV15UNLA0027800130404, kā arī jāiesniedz nodrošinājums 2930 eiro, ieskaitot to kontā 
LV35UNLA0050021519671, kas atvērts AS «SEB banka».
Izsole notiks 2020. gada 23. martā plkst. 10.00 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, 
Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Īpašuma sākumcena ir 29 300 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.
Piedāvātā augstākā maksa par nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, «Pašvaldība» – «Izsoles, paziņojumi» – «Izsoles» – 
«Atsavināšana – nekustamais īpašums».

Siguldas novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tās nekustamo īpašumu Kuršu iela 14, 
Sigulda, Siguldas novads, kadastra nr. 8015 002 2165. Atsavināšanas ierosinātājs – Siguldas novada pašvaldība.
Īpašuma apskate notiks 2020. gada 28. janvārī, iepriekš līdz 2020. gada 27. janvārim sazinoties ar Siguldas novada pašvaldību 
(tālruņa numurs 62302159) un vienojoties par apskates laiku. Iesniegt pieteikumu izsolei un iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var no 2020. gada 15. janvāra līdz 2020. gada 19. martam Zinātnes ielā 7 (207. kabinetā), Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas 
novadā. Plašāka informācija, zvanot uz tālruņa numuru 62302159 (par izsoli) vai 67800957 (par īpašumu).
Pirms pieteikšanās izsolei jāsamaksā dalības maksa 50 eiro (tajā skaitā PVN), ieskaitot to Siguldas novada pašvaldības kontā 
LV15UNLA0027800130404, kā arī jāiesniedz nodrošinājums 2770 eiro, ieskaitot to kontā LV35UNLA0050021519671, kas 
atvērts AS «SEB banka».
Izsole notiks 2020. gada 23. martā plkst. 10.30 Siguldas pagasta Kultūras nama Deputātu zālē Zinātnes ielā 7B, Peltēs, 
Siguldas pagastā, Siguldas novadā. Īpašuma sākumcena ir 27 700 eiro, izsoles solis – 1000 eiro.
Piedāvātā augstākā maksa par nosolīto nekustamo īpašumu pilnā apmērā jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, «Pašvaldība» – «Izsoles, paziņojumi» – «Izsoles» – 
«Atsavināšana – nekustamais īpašums».
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Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko 
apspriešanu 

Paredzētā darbība: smilts un kūdras ieguve atradnē “Jauncederi”, Salaspils pagastā, Salaspils 
novadā. 

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA "LAMAT VZ" (reģ. Nr. 40103796054, Kaudzīšu iela 79, 
Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, tālrunis: +371 29343131) 

Vides pārraudzības valsts birojs 2017. gada 18. maijā ir pieņēmis lēmumu Nr.38 par ietekmes uz vidi 
novērtējuma piemērošanu smilts un kūdras ieguvei atradnē “Jauncederi” Salaspils pagasta Salaspils 

novadā. 

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums:  “Smilts un kūdras ieguve derīgo 
izrakteņu atradnē “Jauncederi” Salaspils novada Salaspils pagastā”, 2019.gada 20.decembris 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Geo Consultants” (reģ. Nr. 40003340949, Rīga, Olīvu iela 9, LV-1004) 

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzēta  

2020.gada 14. janvārī Salaspils novada domes aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī plkst. 17:30  

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties: 

1. darba laikā Salaspils novada domē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169; 

2. interneta mājas lapā  www.geoconsultants.lv  

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par sagatavoto Ziņojumu var iesniegt Vides pārraudzības 
valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: 

vpvb@vpvb.gov.lv, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2020. gada 3.februārim 

 



 



 



















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.pielikums 
Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un 

sabiedrības, kā arī institūciju iesniegtajiem priekšlikumiem 
ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā 
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Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības, kā arī institūciju 

iesniegtajiem priekšlikumiem ziņojuma “Smilts un kūdras ieguve derīgo izrakteņu atradnē "Jauncederi" 

Salaspils novada Salaspils pagastā” sabiedriskās apspriešanas laikā 

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā, kas norisinājās no 2020. gada 3. janvāra līdz 2020. gada 3. februārim, priekšlikumi no sabiedrības Ziņojuma 
pilnveidošanai, precizēšanai, papildināšanai netika saņemti. Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017.gada 8. augustā izsniegto Programmu plānotās 
darbības Ietekmes uz vidi novērtējumam, sagatavotais Ziņojums tika iesniegts sekojošās institūcijās – VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē, Salaspils 
novada domē un Stopiņu novada domē rakstveida priekšlikumu saņemšanai Ziņojuma pilnveidošanai.  

Atbildes vēstules ar priekšlikumiem vai bez tiem tika saņemtas no sekojošām institūcijām: 

1) Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (vēstule Nr. 3.2/RI/606 no 22.01.2020.); 

2) Stopiņu novada domes (vēstule Nr. 2.2.-2/E99 no 04.02.2020.); 

3) Salaspils novada domes (vēstule Nr. ADM/1-20/20/266 no 11.02.2020.). 

Zemāk sniegti komentāri uz institūciju saņemtajiem priekšlikumiem Ziņojuma pilnveidošanai. 

 

Npk. 
Priekšlikuma/ 

komentāra 
sniedzējs 

Priekšlikums/komentārs Atbilde/komentārs 

1.  Valsts vides 
dienesta 
Lielrīgas 
reģionālās vides 
pārvalde 
(vēstule Nr. 
3.2/RI/606 no 
22.01.2020.) 

IVN Ziņojuma 2.7. nodaļā ir vērtēta virszemes ūdeņu kvalitāte, 
balstoties uz paņemtiem 3 virszemes ūdeņu paraugiem. Lielrīgas RVP 
ieskatā tas nesniedz objektīvu informāciju par esošo pazemes ūdeņu 
piesārņojumu teritorijā starp CSA poligonu "Getliņi" un atradni 
"Jauncederi", kā arī liedz prognozēt vēsturiskā piesārņojuma 
migrāciju smilts atradnes "Jauncederi" izstrādes rezultātā. 

Lai pārliecinātos par esošo pazemes ūdeņu kvalitāti, un 
novērtētu, vai teritorijā starp CSA poligonu "Getliņi" un 
Atradni "Jauncederi" ir klātesošs piesārņojums no CSA 
poligona "Getliņi", 2020. gada 4. februārī SIA “Geo 
Consultants” speciālisti izurba 7,0 m dziļu urbumu un 
aprīkoja to kā gruntsūdens pagaidu novērošanas aku. 
Urbums izvietots Paredzētās darbības teritorijā, tas ir – 
augšpusē (skatoties gruntsūdens plūsmas virzienā) no 
potenciālā piesārņojuma avota – Getliņu poligona, bet 
lejpusē - no Getliņu purva centrālās daļas. No urbuma 
paņemts paraugs kvalitātes kontrolei, nosakot 
parametrus saskaņā ar MK 12.03.2002. not. Nr. 118 
„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
10. pielikumam.  
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Informācija par ierīkoto urbumu, gruntsūdens kvalitātes 
raksturojums un izdarītie secinājumi papildināti Ziņojuma 
2.7.nodaļā. Informācija par urbuma ģeoloģisko griezumu, 
pagaidu novērošanas akas konstrukciju un gruntsūdens 
parauga testēšanas pārskata kopija pievienota Ziņojuma 
19. pielikumā. 

2. Lielrīgas RVP norāda, ka Ziņojumā nav vērtēti riski un ietekmes, ko 
radīs rekultivācijas darbu 2. alternatīva - inerto materiālu bēršana 
izraktajā karjerā. Nav sniegts risku izvērtējums, par to, kāda būtu 
inerto materiālu izcelsme, vai tie var saturēt pazemes ūdeņiem un 
gruntij bīstamās vielas, vai tie būs pirms noglabāšanas karjerā 
jāapstrādā, kā tiks nodrošināta MK 25.03.2014. not. Nr. 156 
"Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība" prasību izpilde, kas 
nosaka, ka būvdarbiem izmantojami vienīgi sertificēti 
būvizstrādājumi.  

Informācija par Atradnes izstrādes 2. alternatīvas 
realizācijas gadījumā, izraktajā karjerā berot inertus 
materiālus, papildināta Ziņojuma 1.2. nodaļā, zem 
apakšsadaļas - 2. alternatīvas gadījumā ievesto inerto 
materiālu raksturojums. 
Attiecībā uz jautājumu par izmantojamā inertā materiāla 
atbilstību būvizstrādājuma kritērijiem un MK 25.03.2014. 
not. Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 
prasībām paskaidrojam, ka inertie materiāli (atšķiroti un 
sasmalcināti būvgruži, ceļu būves gaitā izraktais materiāls 
u.c. inerts materiāls) “Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) Nr. 305/2011 ( 2011. gada 9. marts ), ar ko 
nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības 
nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK” 
izpratnē netiek klasificēti kā būvizstrādājumi, līdz ar to uz 
izmantojamo minēto materiālu netiek attiecinātas ne 
minētās Direktīvas, ne minēto Ministru kabineta 
noteikumu prasības. Būvniecībā izmantojamo grunts 
materiālu kvalitātes un vides drošības prasības regulē 
Būvniecības likums un izstrādātais Būvprojekts, kas 
attiecīgi tiks ievērotas, piegādājot un izmantojot 
nepieciešamos materiālus.  

3. Ziņojuma 6. nodaļā nav sniegts apkopojums par izvēlētajām ieguves 
darbu alternatīvām saistībā ar pazemes ūdeņu atsūknēšanu, uz ko ir 
norādes iepriekšējās Ziņojuma nodaļās.  

Ziņojuma 6. nodaļa papildināta. 

4. Stopiņu novada Ziņojuma 1.6. nodaļā “Piebraukšanas iespējas derīgo izrakteņu SIA “LAMAT VZ” kopš 2014.gada 4.jūlija apsaimnieko daļu 
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dome (vēstule 
Nr. 2.2.-2/E99 
no 04.02.2020.) 

ieguves vietai” 1. rindkopā ir teikts: “Autotransporta piebraukšana 
derīgo izrakteņu ieguves vietai “Jauncederi” šobrīd ir nodrošināta no 
Kaudzīšu ielas, kas atrodas Rumbulas ciemā Stopiņu novadā.“ 
Stopiņu novada dome norāda, ka: 
 Pēc Lokālplānojuma apstiprināšanas (30.03.2016.), Stopiņu 

novada dome ir izstrādājusi Stopiņu novada teritorijas 
plānojumu  (Apstiprināts  ar Stopiņu novada domes 30.11.2016. 
lēmumu, protokols nr. 87). Atbilstoši Teritorijas plānojumā 
noteiktajam funkcionālajam zonējumam nav paredzēts 
Kaudzīšu ielas savienojums ar Lokālplānojumā noteikto 
transporta infrastruktūras teritoriju. 

 Stopiņu novada būvvaldē nav saskaņota māju vai komersanta 
ceļa izbūve īpašumā “Cēderi”, Stopiņu nov., kadastra nr. 
80960090001 ar pieslēgumu Kaudzīšu ielai, kas nodrošinātu 
piebraucamo ceļu izbūvi no Kaudzīšu ielas līdz Salaspils robežai. 

 Stopiņu novada domē paredzētās darbības ierosinātājs SIA 
“LAMAT VZ” nav iesniedzis pieteikumu vai priekšlikumus, lai 
saskaņotu piekļuvi derīgo izrakteņu ieguves teritorijai 
“Jauncederi”.  

 Ņemot vērā iepriekš konstatēto, Stopiņu novada dome 
informē, ka derīgo izrakteņu ieguves vietai īpašumam 
“Jauncederi”, Salaspils novadā šobrīd nav nodrošināta piekļuve 
no Kaudzīšu ielas Stopiņu novadā. 

Stopiņu novada dome lūdz pārskatīt IVN ziņojumā iekļauto 
risinājumu, kas paredz Kaudzīšu ielas izmantošanu, piekļuvei derīgo 
izrakteņu ieguves vietai “Jauncederi”, Salaspils novadā.  

no īpašuma “Jauncederi”, saskaņā ar Zemes īpašuma 
“Jauncederi” Salaspils lauku teritorija, Salaspils novads, 
nomas līgumu, kurš reģistrēts Salaspils pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.730, kā zemes gabalu 35 
ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8031 013 0604 8001, 
kas atrodas pēc adreses “Jauncederi”, Salaspils pagasts, 
Salaspils novads, ar kadastra numuru 8031 013 0604, un 
veic darbības, lai tuvākā nākotnē, pēc visu formalitāšu 
nokārtošanas un atļauju saņemšanas uzsāktu derīgo 
izrakteņu ieguvi atradnē “Jauncederi”, Salaspils novadā. 
Kopš 2018.gada SIA “LAMAT VZ” ir caurbraukšanas 
tiesības pa zemes gabaliem “Cederi” (kadastra Nr. 8031 
013 0083, Salaspils pagasts, Salaspils novads) un “Cēderi” 
(kadastra Nr. 8096 009 0001, Stopiņu novads). Minētās 
caurbraukšanas tiesības kā personālservitūts 
nostiprinātas abu zemes gabalu zemesgrāmatās 
(“Cederi”, Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr.556; “Cēderi”, Stopiņu novada zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.17). Tādējādi, SIA “LAMAT VZ” ir 
nodrošināta piekļuve no atradnes “Jauncederi” līdz 
publiskai transporta infrastruktūrai – pašvaldības 
īpašumā esošai Kaudzīšu ielai, ar pieslēguma vietu 
Stopiņu novadā. Pie šādiem apstākļiem normatīvi 
neparedz noteiktu komersanta ceļa izveidi un tā 
nodošanu ekspluatācijā, ja zemes īpašnieks noteicis 
ekskluzīvas tiesības tiesību subjektam pārvietoties pa 
savu zemes īpašumu. 
SIA “LAMAT VZ” tika noslēgusi Vienošanos (Nr.6.1.-
1.337/17 no 2017.gada 23.oktobra) ar Stopiņu novada 
domi par Kaudzīšu ielas posma no pagrieziena uz CSA 
poligonu „Getliņi” līdz zemes gabalam “Cēderi” (Kaudzīšu 
iela 79) uzturēšanu, vairākkārtīgi veicot brauktuves 

5. Stopiņu novada dome lūdz pirms Kaudzīšu ielas kā piekļuves 
risinājuma  iekļaušanas IVN Ziņojumā, veikt nepieciešamās darbības, 
lai šo risinājumu saskaņotu ar Stopiņu novada pašvaldību. Ja 
Kaudzīšu iela tiks saskaņota kā piekļuve  derīgo izrakteņu vietai, IVN 
Ziņojumā iekļaujami pamatoti transporta plūsmu aprēķini un 
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atkārtoti izvērtējama plānoto transporta plūsmu pieauguma ietekme 
uz vides stāvokli Kaudzīšu ielas apkaimē. 

virskārtas remonta darbus par saviem līdzekļiem. Lai 
izvērtētu minētā Kaudzīšu ielas posma ceļa konstrukcijas 
un brauktuves tehnisko stāvokli, kā arī šī posma 
izmantošanu plānotajai saimnieciskajai darbībai, SIA 
“LAMAT VZ” par saviem līdzekļiem pasūtīja attiecīgā ceļa 
posma ekspertīzi-apsekošanu (SIA “Ceļu eksperts” - SIA 
″Ceļu eksperts″ laboratorijas LATAK reģistrācijas Nr. 
LATAK-T-393-09-2009). Saņemtajā ekspertīzes slēdzienā 
konstatēts, ka Kaudzīšu ielas posma tehniskais stāvoklis 
ļauj SIA “LAMAT VZ” to izmantot saimnieciskās darbības 
veikšanai, būtiski nepasliktinot tā tehnisko stāvokli. 
Vienlaikus veicami papildus pasākumi, lai sekmētu ceļa 
virskārtas kalpošanas ilgumu, tajā skaitā jāveic izveidotā 
grunts vaļņa noņemšana, virsūdens novadīšanai no 
brauktuves virsmas, lai mazinātu asfalta seguma 
dilumkārtas bojājumus un ļautu to atjaunot.  
SIA “LAMAT VZ” savas saimnieciskās darbības ietvaros ir 
gatava turpināt attiecīgā ceļa posma uzturēšanu, 
noslēdzot attiecīgu vienošanos ar Stopiņu novada domi, 
plānojot nepieciešamo darbu izpildi, to secību, kā arī 
pienākumu un tiesību sadalījumu pušu starpā. SIA 
“LAMAT VZ”, vienojoties ar Stopiņu novada domi, ir 
gatava atkārtoti veikt efektīvu Kaudzīšu ielas seguma 
remontu ar bitumena emulsiju un sīkšķembām visā 
posma garumā, līdz ar to ievērojami uzlabojot ielas 
seguma nestspēju un ilgmūžību, kā arī pēc saimnieciskās 
darbības uzsākšanas SIA “LAMAT VZ” ir gatava nākotnē 
izskatīt jautājumu par ieguldījumiem ielas seguma 
dilumkārtas atjaunošanā. 
SIA "LAMAT VZ" nevar piekrist Stopiņu novada domes 
viedoklim, ka derīgo izrakteņu ieguves vietai - īpašumam 
“Jauncederi”, šobrīd nav nodrošināta piekļuve no 
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Kaudzīšu ielas Stopiņu novadā. To apliecina gan iepriekš 
noslēgtā Vienošanās ar Stopiņu novada domi, gan 
zemesgrāmatā nostiprinātās caurbraukšanas tiesības. 
Kaudzīšu iela, no tiesību normu viedokļa ir publiskās 
infrastruktūras objekts, kas bez ierobežojumiem ir 
pieejama gan privāto, gan publisko tiesību subjektu 
lietošanai. Vērtējot prognozējamo Kaudzīšu ielas 
noslodzi, iespējams ņemt vērā faktu, ka Kaudzīšu ielu, kā 
autotransporta piekļuves vienīgo variantu, potenciāli 
norādījis un izmantos Stopiņu novada teritorijā esošā 
smilts atradne “Spriguļi” (kad. apz. 8096 009 0047, 
Kaudzīšu iela 77, Rumbula, Stopiņu novads), kuru 
apsaimnieko SIA “Spriguļi RSGA”. Taču tādā gadījumā, 
pastāvot šādiem apstākļiem, nav pamats ierobežot 
konkurenci SIA “LAMAT VZ” darbībai. Norādītā potenciālā 
transporta kustība vērtējama kā objektīva, jo, 
konkurences apstākļos un noteiktā ekonomiskā situācijā, 
karjerā nav iespējams nodrošināt maksimālus smilts 
izvešanas apjomus. Karjera saimnieciskā darbība tiek 
plānota ilgtermiņā un tāpēc pieņēmums, ka IVN ziņojumā 
norādītais transporta plūsmas apjoms ir būtiski 
samazināts, nav pamatots. 
Jāatzīmē, ka SIA “LAMAT VZ”, sadarbojoties ar Salaspils 
novada domi, meklē risinājumus, lai daļu autotransporta 
kustības varētu novirzīt pa autoceļiem Salaspils novada 
teritorijā, virzienā uz Granīta ielu (Ziņojumā aplūkots kā 
kravu transportēšanas 2. variants). 
Papildinājumi Ziņojumā nav veikti.  

6. IVN Ziņojumā nepieciešams precizēt transporta plūsmas intensitāti 
Kaudzīšu ielā, ņemot vērā ar CSA poligona "Getliņi", AS “BAO”, SIA 
“MOSK 1” u.c., kā arī ar atradni "Spriguļi" saistīto esošo un plānoto 
autotransporta kustības slodzi. 

Ziņojumā, vērtējot ar paredzēto darbību saistītās 
transporta vienības, ir jau ievērtēta esošā autotransporta 
plūsma, kas saistīta ar CSA poligona "Getliņi" darbību 
(papildinājumi Ziņojumā nav veikti). Jāatzīmē, ka IVN 
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IVN Ziņojumā norādītais smilts izvešanas  apjoms , kas ir norādīts kā 
25 reisi dienā ir pārāk pieticīgs, ņemot vērā ieguves sūkņa norādīto 
jaudu (zemessūcēja maksimālā ieguves jauda - 720 m3/h) un 
iespējamo tirgus pieprasījuma kāpumu. Izvedot 25 reisus dienā visa 
apjoma izvešanai ir nepieciešami ~ 28 gadi un paredzams, ka 
paaugstināta tirgus pieprasījuma apstākļos smilts izvešana no 
atradnes būs vairāk kā IVN ziņojumā norādītie 400m3/ dienā. Arī 
norādītā atsauce, ka tieši tās pašas autotransporta vienības, kas 
izvedīs derīgos izrakteņus vienlaikus arī pievedīs inerto grunti, nav 
pamatots pieņēmums. Tādejādi būtiski ir samazināts IVN ziņojumā 
norādītais transporta plūsmu apjoms.  

Ziņojuma priekšmets nav CSA poligona "Getliņi" ikdienā 
ievesto atkritumu apjoma detalizēta izpēte, bet kopskatā 
ar Plānoto darbību - smilts un kūdras ieguvi derīgo 
izrakteņu atradnē "Jauncederi", ir analizēta publiski 
pieejamā informācija no statistikas pārskatiem par 
atkritumiem, kurus SIA "GetliņiEKO" u.c. uzņēmumi 
sniedz vienotajā valsts sistēmā "3-Atkritumi". Jāatzīmē, 
ka A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas tiek 
izsniegtas uz maksimālo darbības apjomu, kas nenozīmē, 
ka uzņēmumi ikdienā strādā ar šādām jaudām. 

7. Salaspils novada 
dome (vēstule 
Nr. ADM/1-
20/20/266 no 
11.02.2020 

Priekšlikumu nav.  Tiek pieņemts zināšanai.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.pielikums 
Gruntsūdens papildus izpētes rezultāti 

(urbuma ģeoloģiski-tehniskā konstrukcija, analīžu rezultāti) 
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