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1. Ierosinātāja vārds, uzvārds, personas kods (juridiskajai personai – nosaukums un reģistrācijas 
numurs, juridiskā adrese, publiskajai personai vai tās iestādei – nosaukums, adrese, fiziskai 
personai – deklarētās dzīvesvietas adrese vai dzīvesvietas adrese, kurā tā ir sasniedzama), 
tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese: 

Darbības ierosinātājs: SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””  

Iesniedzējs, pilnvarots pārstāvis: SIA “Geo Consultants”  

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003340949 

Juridiskā adrese:  Olīvu ielā 9, Rīga, LV 1004 

Tālrunis: +371 67627504 

e-pasts: gc@geoconsultants.lv 

Ierosinātāja kontaktadrese (adrese un tālruņa numurs): 

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (turpmāk - AAS “Piejūra”), Reģ. Nr. 

40003525848; juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, tālrunis: +371 

63123306. 

 

2. Paredzētās darbības (objekta) nosaukums: 
Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri” 

(turpmāk - Poligons). 
 

3. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija par apjomu, 
darbības sagatavošanu pirms paredzētās darbības uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to 
risinājumiem (ja paredzētā darbība tādus ietver), izmantojamo tehnoloģiju veidiem, 
nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem: 

SIA “AAS “Piejūra”” darbības veids pēc NACE klasifikatora ir Atkritumu savākšana (izņemot 

bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: CSP, GP2020), Atkritumu apstrāde un izvietošana 

(izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Avots: GP2020). Darbības ietver atkritumu 

savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārkraušanu, sagatavošanu apglabāšanai un 
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reģenerācijai, pārstrādei vai reģenerācijai nederīgo atkritumu apglabāšanu, sabiedrības izglītošanas 

pasākumu īstenošanu.   

Centralizētās Piejūras AAR atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros savāktais 

atkritumu apjoms 2020. gadā ir 46,6 tūkstoši tonnu. Lielāko īpatsvaru kopējā atkritumu apjomā 

veido: 

• nešķiroti sadzīves atkritumi – 33,6 tūkstoši tonnu jeb 72% no kopējā apjoma; 

• pārstrāde derīgi materiāli – 5,1 tūkstoši tonnu, jeb 11% no kopējā apjoma; 

• bioloģiski noārdāmie atkritumi – 3,3 tūkstoši tonnu, jeb 7% no kopējā apjoma; 

• pārējās plūsmas – 4,6 tūkstoši tonnu, jeb 10% no kopējā apjoma; 

Ņemot vērā ilgstošu atkritumu apglabāšanas periodu (kopš 2001. gada) Poligona kapacitāte 

pašreizējā veidolā tuvākajos gados būs izsmelta. Tādējādi ir jāizvēlas par esošo atkritumu apglabāšanas 

teritoriju modernizēšanu un jaunu atkritumu apglabāšanas krātuves izveidošanu esošajā Poligona 

teritorijā, vai teritorijas paplašināšanu vai pilnīgi jauna atkritumu poligona veidošanu. 

Saskaņā ar secinājumiem, kas sniegti “SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” vidēja 

termiņa darbības stratēģija 2021.-2023. gadam”, attiecībā uz atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 

nodrošināšanu, nepieciešams uzsākt darbu pie atkritumu apglabāšanas krātuves 2. kārtas izbūves 

plānošanas, jo pie pašreizējiem apglabāto atkritumu apjomiem un esošās krātuves atlikušās ietilpības 

atlikušais krātuves kalpošanas laiks var nepārsniegt 5-7 gadus (informācija uz 2021. gadu). Esošās 

krātuves sekmīgas ekspluatācijas nodrošināšanai nepieciešama infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas 

kapacitātes palielināšana, kā arī poligona gāzes savākšanas sistēmas 2. kārtas izveide.    

Jaunas krātuves ierīkošana nerada izmaiņas pašreizējā atkritumu pieņemšanas, šķirošanas un 

nodošanas deponēšanai sistēmā. Izmainās tikai deponēšanas vieta  un transporta ceļš no atkritumu 

šķirošanas rūpnīcas uz deponēšanas vietu. 

 
Jaunās krātuves uzbūve 

Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveidei paredzēts izmantot slēgtās, rekultivētās 
atkritumu krātuves teritoriju. Jaunās krātuves pamatne tiks veidota blakus ekspluatācijā esošai 
atkritumu krātuvei, pieslēdzoties pie tās, pirms tam norokot valni no rekultivētās atkritumu krātuves. 
Jaunajai atkritumu krātuvei pieslēdzoties pie esošā krātuves vaļņa, tiks nodrošināta esošā un 
jaunizveidojamās HDPE plēves savienošanu savā starpā, lai virsūdeņi, infiltrāts nenokļūtu gruntī. 
Savienojums jāveido hermētisks. Veicot atkritumu deponēšanu jaunajā krātuvē, paredzēts ir esošos 
atkritumus piekļaut vecajiem, veidojot kopēju atkritumu kaudzi. Jaunās krātuves pamatne tiks veidota 
atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu 
noteikumi” 23. un 25. punktā noteiktajām prasībām. Šobrīd esošās krātuves konstrukcija tiks savienota 
ar jauno krātuvi (skatīt 5. pielikumā “Principiālo griezumu 2-2”). Pirms krātuvju savienošanas darbiem, 
tai sk. pamatnes izbūves, nepieciešams likvidēt esošo ceļa posmu kā arī aizbērt grāvi. 

Jaunās krātuves apsaimniekošanai būs nepieciešams izbūvēt atbilstošus infrastruktūras 

elementus (tehnoloģisko ceļu izbūve, inženierkomunikāciju ierīkošana). 

 
Atkritumu apglabāšana 

Atkritumu novietošana jaunajā krātuvē būs tāda pati kā šobrīd – tie vienmērīgi tiks novietoti 
krātuvē, pa kārtām. Periodiski atkritumi tiks pārklāti  ar pārklājuma materiālu, ko var veidot grunts 
materiāls, smalcināti celtniecības atkritumi, radītais komposta materiāls pēc bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes. 

Pēc jaunās krātuves piepildīšanas tiks nodrošināta tās rekultivācija. Plānotā sānu nogāžu un 
virsmas rekultivācija var būt arī cikliska, resp., pārklāšanu var veikt periodiski, nevis pēc visas krātuves 
aizpildīšanas. Krātuves sānu nogāzes tiks veidotas ar slīpumu no 1:3 – 1:2,5.  



Jaunās krātuves teritorijas sagatavošanas un būvniecības laikā poligonā ienākošie atkritumi 
tiks apglabāti esošajās krātuvē, saglabājot poligona ikdienas funkcijas. 

 
Ūdensapgāde 

Ūdensapgāde poligona teritorijā tiek nodrošināta no esošā ūdensapgādes urbuma (VSIA “Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  datu bāze “Urbumi” Nr. 25922), kas atrodas  25 m uz Z no 
dispičeru telpas. Urbums ierīkots 2008. gadā, tā dziļums ir 47, debits – 3 l/s. 

 

4. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām (norāda adreses un, ja 
iespējams, zemes vienību kadastra apzīmējumus) un to raksturojumu, ņemot vērā norises vietu 
un tās iespējami ietekmētās teritorijas vides stāvokli un jutīgumu: 

Poligons atrodas nekustamajā īpašumā “Janvāri” (ar kadastra Nr.8868 001 0066), Laidzes 

pagastā, Talsu novadā, ar kopējo platību 15,5 ha. 2008. gada 1. jūnijā starp Talsu novada pašvaldību 

un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību “PIEJŪRA”” noslēgts Nomas līguma pāratjaunojuma 

līgums DI 13/14 par nekustamā īpašuma zemes nomu cieto sadzīves atkritumu poligona izbūvei un 

darbībai līdz 2026. gada 1. jūlijam. 

Paredzētā darbība atbilst teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai un uz to nav 

attiecināmi normatīvajos aktos noteikti aprobežojumi. 

No vides aizsardzības aspekta un ekonomisko apsvērumu vērtējuma raugoties, jaunu, 
mūsdienu prasībām atbilstošu atkritumu apglabāšanas krātuves izveide jau esoša, labiekārtota 
poligona teritorijā ir atbalstāma, salīdzinot ar risinājumu veidot pilnībā jaunu atkritumu poligonu, kam 
nepieciešama kā jauna platība, tā lieli kapitālieguldījumi infrastruktūras un apkalpojošo objektu 
(piemēram, atkritumu šķirošanas, pārstrādes, kompostēšanas, u.c. objektu) būvniecībai. 

Neizveidojot jaunu atkritumu apglabāšanas krātuvi, Poligona kapacitāte tuvākajos gados būs 
izsmelta un būs nepieciešams veidot jaunu cieto sadzīves atkritumu poligonu Piejūras teritorijās 
radušos atkritumu apsaimniekošanai, vai arī tiks apdraudēta atkritumu apsaimniekošanas realizācija 
Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldībās: Talsu, Tukuma, Kandavas, Engures, 
Dundagas, Rojas, Jaunpils, Mērsraga novados. 

Tāpat Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā varētu būt sarežģīti izvēlēties atbilstošu 

teritoriju, kas nodrošinātu minimālu atkritumu transportēšanas attālumu, kā arī atbilstu konkrētās 

teritorijas atļautajai izmantošanai, neradītu draudus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 

mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un īpaši aizsargājamām sugām, kur tuvumā 

neatrodas kultūras, arheoloģiskie pieminekļi, jutīgi objekti u.c. prasībām, kas tiek izvirzītas jauna cieto 

sadzīves atkritumu poligona izvietošanai.  

 

5. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai: 
Poligons atrodas salīdzinoši tālu no apdzīvotām vietām, tuvākā apdzīvotā viensēta ir “Ozoli”, 

kas atrodas 1 km attālumā uz rietumiem no Poligonam paredzētās vietas. Tuvākā apdzīvotā vieta ir 
Talsi, apmēram 6,5 km uz dienvidiem no Poligona.  
 

6. Ūdensapgādes risinājums: 
Paredzētajai darbībai nav nepieciešams paredzēt jaunu ūdensapgādes risinājumu, jo pēc 

infrastruktūras paplašināšanas plānotais sadzīves notekūdeņu apjoms būs līdzvērtīgs personāla 

saimnieciskajām vajadzībām patērētajam ūdenim. Esošo iekārtu jauda ir pietiekama, lai pieņemtu un 

attīrītu visus saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņus arī pēc infrastruktūras objektu izbūves Poligona 

teritorijā. 

Tāpat arī būvniecības laikā ūdens patēriņa pieaugums vērtējams kā nenozīmīgs. No Poligona 

teritorijā darbojošā urbuma ūdens šobrīd tiek izmantots sadzīves un saimnieciskajām vajadzībām. 



Balstoties uz “Ūdensieguves urbuma pases” datiem urbuma debits ir 3 l/s, kas, ņemot vērā prognozēto 

ūdens patēriņa nemainību,  spēs arī turpmāk nodrošināt nepieciešamo ūdens daudzumu jaunās 

krātuves ekspluatācijas laikā. 

 

Ūdens ieguves avots/veids: 

Esošais ūdensapgādes urbums (VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”  

datu bāze “Urbumi” Nr. 25922) (6. pielikumā pievienota “Ūdensieguves urbuma pase”). 

 

7. Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā): 
Saskaņā ar 2014. gada 25. jūlijā izsniegtās Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides 

pārvaldes “Atļauja A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE14IA0001” (turpmāk – A atļauja) 

izvirzītajiem nosacījumiem, šobrīd Poligonā notekūdeņu un infiltrāta apsaimniekošana notiek saskaņā 

ar šajā atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem.   

 

Infiltrāta apsaimniekošana: 

- Infiltrātu no infiltrāta savākšanas tvertnēm pārsūknēt atpakaļ atkritumu krātuvē. Attīrītos infiltrāta 

notekūdeņus atļauts novadīt novadgrāvī; 

- Neattīrītā infiltrāta koncentrāts, kas tiks novadīts atpakaļ uz atkritumu krātuvi, nedrīkst pārsniegt 35 

% no kopējā attīrāmā infiltrāta daudzuma; 

- Ne retāk kā reizi mēnesī veikt sadzīves un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsekošanu un 

nepieciešamības gadījumā veikt to tīrīšanu. Datus par veikto darbu reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu ekspluatācijas žurnālā; 

- Reizi dienā rekomendēts veikt infiltrāta uzkrājtvertņu apsekošanu un infiltrāta līmeņa mērījumus, 

rezultātus reģistrēt atkritumu apglabāšanas poligona darbības reģistrācijas žurnālā; 

- Nepieciešams veikt infiltrāta daudzuma uzskaiti. Datus reģistrēt poligona darbības uzskaites žurnālā. 

Vienu reizi mēnesī ierakstu pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgai personai; 

- Veikt datu uzskaiti par infiltrāta piesārņotības pakāpi pirms attīrīšanas, attīrīto notekūdeņu kvalitāti 

un datus par pietiekami neattīrīto notekūdeņu atgriešanu atkritumu krātuvē. Vienu reizi mēnesī 

ierakstu pareizību ar parakstu apliecināt atbildīgai personai; 

- Divas reizes gadā nodrošināt infiltrāta nepilno ķīmisko analīzi un divas reizes gadā infiltrāta pilno 

ķīmisko analīzi, monitoringu veicot akreditētā laboratorijā; 

-  Rekomendējama filtrāta recirkulācija, kas samazina filtrāta apjomu un pazemina pašaizdegšanās 

risku. 

 

Notekūdeņu apsaimniekošana:  

- Visi objektos veidojošies notekūdeņi - sadzīves, ražošanas un lietus notekūdeņi tiek savākti tiem 
izbūvētās sistēmās un atbilstoši apsaimniekoti. Tieša notekūdeņu novadīšana atklātās ūdenstilpnēs 
bez priekšattīrīšanas netiek pieļauta; 

- Lietusūdens novadīšanas sistēma no asfaltētā ceļa seguma un šķirošanas angāra – lietusūdens tiek 
savākts gūlijās un pa cauruļvadu sistēmu novadīts attīrīšanas iekārtās, kuras darbojas gan kā smilšu 
uztvērējs, gan eļļas filtrs. Attīrītais ūdens tiek novadīts uz novadgrāvi. Ap nešķirotu sadzīves 



atkritumu šķirošanas angāru izbūvēts asfaltbetona segums. Laukumā nodrošināta lietus ūdeņu 
savākšana un novadīšana poligona teritorijā esošajā lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmā; 

- Lietus un tehniskā ūdens novadīšanai no tehnikas mazgāšanas laukuma – tiek izmantota līnijveida 
drenāža. Tālāk lietusūdens un tehniskais ūdens nonāk cauruļvadu sistēmā, pa kuru tiek novadīts 
attīrīšanas iekārtās, kuras darbojas gan kā smilšu uztvērējs, gan kā eļļas filtrs;  

-  Lietusūdens novadīšanai no kompostēšanas laukuma – tiek izmantota betona ūdens tekne, pa kuru 
ūdens nonāk cauruļvados un tiek novadīts uz attīrīšanas iekārtām, kuras ir gan smilšu uztvērējs, gan 
eļļas filtrs. Lietusūdens kompleksai attīrīšanai tiek izmantota kompleksā attīrīšanas iekārta. Pēc tam 
ūdeni ar aizbīdņiem var novadīt vai nu notekgrāvī vai uz pārsūknēšanas aku, no kuras ūdens tiek 
sūknēts uz atkritumu krātuvi un attiecīgi nonāk infiltrāta savākšanas sistēmā. 

 

Nešķiroto sadzīves atkritumu šķirošanas angārā tiek nodrošināta ražošanas notekūdeņu 

savākšana. Angāra telpās ierīkots ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīkls ar četrām notekūdeņu 

uztveršanas gūlijām un atkritumu uztveršanas grozu. Ierīkotais kanalizācijas tīkls paredzēts potenciālā 

infiltrāta savākšanai, kas var veidoties no mitriem vai slapjiem atkritumiem, kā arī telpu mazgāšanas 

ūdeņu savākšanai. Veidojošies ražošanas notekūdeņi ~ 0,33 m3/dnn jeb 120 m3/gadā, izmantojot 

sūkņu staciju un teritorijā esošo infiltrāta savākšanas sistēmu, pārsūknēti uz poligona teritorijā esošo 

infiltrāta baseinu. 

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – sadzīves notekūdeņu no administratīvās ēkas 

attīrīšanu nodrošina mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „EKOL D B5K”, kuru projektētā 

jauda ir 1.5 m3/dnn. Notekūdeņu apjoms tiek pieņemts atbilstoši patērētā ūdens daudzumam. Attīrītie 

notekūdeņi tiek novadīti novadgrāvī. 

Konstatējot piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniegumu attīrītos notekūdeņos un 

virszemes ūdeņos, veikt atkārtotus mērījumus saskaņā ar A atļaujā noteikto.  

Arī pēc jaunās krātuves būvniecības notekūdeņus un infiltrātu plānots apsaimniekot pēc A 

atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem, tai sk. pēc to aktuālajiem grozījumiem. 

 

8. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi): 
Saskaņā ar A atļaujā noteikto, Poligonā ir noteikti šādi emisijas avoti:  

- Atkritumu krātuve 

- Infiltrāta uzkrāšanas dīķis 

- Kompostēšanas laukums 

- Atkritumu šķirošanas angārs. 
Kā noteikts A atļaujas nosacījumos, ja iepriekšējā kalendārā gada laikā saņemtas vismaz trīs 

pamatotas sūdzības, vienu reizi sešos mēnešos ir jāveic smaku koncentrācijas un emisijas plūsmas 

ātruma mērījumus augstāk minētajos emisijas avotos.  

 

9. Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti): 
A atļaujā nosacījumi emisijas uzraudzībai un mērīšanai nav izvirzīti. Paplašinot Poligona darbību 

atkritumu apglabāšanas process un apjoms principā paliek nemainīgs.  

 

10. Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 
2005. gada 25. oktobra noteikumiem Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes 
normatīviem”): 



Atbilsoši A atļaujas noteiktajam, atkritumu apsaimniekošanas darbības vietās (atkritumu 

pieņemšanas, savākšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, reģenerācijas un pārstrādes darba zonās, 

atklātos atkritumu apsaimniekošanas laukumos) tiek nodrošināta slodžu izturīgu, ūdensnecaurlaidīgu 

cieto virsmas segumu, lai nepieļautu augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņošanu no uzņēmuma 

saimnieciskās darbības atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par prasībām atkritumu 

savākšanas un šķirošanas vietu ierīkošanai un apsaimniekošanai. 

 

11. Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis): 
Nav plānots elektromagnētiskais starojums vai vibrācija. Troksnis nepārsniegs poligonā šī brīža 

esošo troksni. Objektam apdzīvojamo teritoriju tuvumā nav, līdz ar to teritorijā esošā transporta 

radītais troksnis vērtējams kā maznozīmīgs. 

 

12. Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, 
ietekme uz gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība): 

Poligonam tuvākajā apkārtnē nav nozīmīgu virszemes ūdensteču, tikai atsevišķi vaļējās 

meliorācijas sistēmas grāvji. Tuvākās upes ir Ķēšupe, kas atrodas ap 1,5 km uz ziemeļiem un Rojas upe, 

kas atrodas ap 2,5 km uz rietumiem/ziemeļrietumiem no teritorijas. Ņemot vērā upju attālumu līdz 

poligonam, tā applūšanas risks ir vērtējams kā zems. Tāpat arī ietekme uz upē esošiem zivju resursiem 

netiek prognozēta.   

Gruntsūdens līmenis poligona teritorijā, atkarībā no reljefa, 2020. gada 10. jūnijā atradās no 

43,26 līdz 46,71 m vjl. Gruntsūdeņu plūsma poligona teritorijā ir vērsta uz dienvidiem, 

dienvidrietumiem. Pirmais no zemes virsmas ūdensapgādē izmantojamais ūdens horizonts saistās ar 

Gaujas svītas smilšakmeņiem. Šī horizonta statiskais ūdens līmenis atrodas 2-5 m dziļumā. Ūdens 

horizonts ir nosacīti aizsargāts no piesārņoto gruntsūdeņu iekļūšanas ar pārklājošiem ūdeni vāji 

caurlaidīgiem morēnas nogulumiem un Gaujas svītas māliem.  

 Saskaņā ar A atļaujā izvirzītajiem nosacījumiem, gruntsūdens kvalitātes kontrolei poligonā ir 

ierīkoti 5 urbumi, kuriem tiek veikts gruntsūdeņu monitorings. Kopumā līdzšinējā poligona darbībā 

gruntsūdens paraugos netiek pārsniegti Ministru kabineta 2022. gada 12. marta noteikumu Nr.118 

„Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 10. pielikumā noteiktie robežlielumi. 

 

13. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši 
aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem: 

Plānotā darbība tiks veikta esošajā sadzīves atkritumu poligona teritorijā. Ietekme uz īpaši 

aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem kā arī mikroliegumiem nav paredzēta.  

 

14. Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis): 
Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu sadzīves atkritumu poligons „Janvāri” atrodas 

Tehniskās apbūves teritorijā (TA), kur kā viens no galvenajiem izmantošanas veidiem minēta atkritumu 

apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 

 

15. Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids: 
Darbība plānota esošajā SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” cieto 

sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”. Nav plānota zemes lietošanas kategorijas maiņa. 

 



16. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri 
varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi:  

Piesardzības pasākumu ievērošanai, lai samazinātu vides piesārņošanu vai tās risku, pirms 

paredzētās darbības īstenošanas ir izvirzāmi vairāki inženiertehniski un organizatoriski pasākumi 

ietekmju mazināšanai un/vai novēršanai. Ietekmei pakļautā vide, pirmsšķietamie ietekmes faktori: 

1) Gaisa piesārņojums un smakas. Gaisa piesārņojuma un smaku samazināšanai poligonā jau 
šobrīd un arī turpmākajā ekspluatācijas laikā tiek paredzēti vairāki pasākumi, tostarp ieviešot 
labākos pieejamos tehniskos paņēmienus (LPTP), kuru kopums maksimāli mazinās emisiju 
izplatību poligonam tuvākajā apkārtnē. 

2) Troksnis. Ņemot vērā Poligona izvietojumu, tuvākajām dzīvojamām mājām trokšņa līmenis 
nepārsniedz normatīvos noteiktos trokšņa rādītājus. Pēc infrastruktūras paplašināšanas 
troksnis nepārsniegs poligonā šī brīža esošo troksni, jo nav paredzēts vērā ņemams trokšņu 
avotu pieaugums. 

3) Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums. Poligonā šobrīd kā arī pēc paredzētās 
darbības realizācijas, paredzēti vairāki pasākumi, kas nodrošinās apkārtējās teritorijas 
augsnes, grunts un pazemes ūdeņu aizsardzību pret iespējamo piesārņojumu. Poligona 
darbības ietekmes uz vidi novērtēšanai tiek veikts regulārs vides kvalitātes novērtēšanas 
monitorings. Monitorings tiek veikts saskaņā ar uzņēmumam izsniegtās A atļaujas 
nosacījumiem un Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumi Nr. 1032 “Atkritumu 
poligonu noteikumi” 5. pielikumā ietvertajām prasībām.  

4) Virszemes ūdeņu piesārņojums. Centralizēta lietus ūdeņu, ražošanas un saimniecisko 
kanalizācijas notekūdeņu savākšana un attiecīga to apsaimniekošana, kā arī atbilstoša 
infiltrāta apsaimniekošanas sistēmas uzturēšana izslēdz neattīrītu notekūdeņu/infiltrāta 
nonākšanu apkārtējā vidē tai sk. virszemes ūdeņos. 

5) Atkritumu apsaimniekošana, t.sk. bīstamie atkritumi. Apsaimniekot poligonā pieņemtos 
atkritumus atbilstoši LPTP kā arī nepārsniedzot Latvijas likumdošanā noteiktos vides kvalitātes 
robežlielumus vai mērķlielumus. Poligonā tiek veikts regulārs vides kvalitātes novērtēšanas 
monitorings, tai sk. apglabātās atkritumu masas monitorings. Poligonā ir atļauts pieņemt un 
atsevišķā poligona nodalījumā, kurā atļauts apglabāt tikai azbestu saturošus atkritumus, kas 
tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. 

6) Ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Rekultivācijas 
rezultātā apkārtējā ainava iegūs jaunu veidolu un ilgtermiņā šīs izmaiņas var tikt novērtētas 
neitrāli, drīzāk pozitīvi. Saistībā ar rekultivācijas ietvaros veiktajiem pasākumu kompleksiem, 
tiek novērsta atkritumu negatīvā ietekmi uz vidi un cilvēka veselību kā arī nodrošināta ar 
atkritumiem piesārņotas teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā. Paredzētā darbība neskar ne 
vietējas nozīmes, ne valsts nozīmes kultūras pieminekļus vai to aizsargjoslas. 

7) Sociāli - ekonomiskā ietekme. Vērā ņemama labvēlīga ietekme. Kā galvenie pozitīvie aspekti 
minami:  

- Dabas resursu nodokļa maksājumi pašvaldības budžetā, kas novirzāmi vides aizsardzības 
pasākumu īstenošanai; 

- Nodarbinātības stabilitātes veicināšana – pastāvīgu darbavietu nodrošinājums vietējiem 
iedzīvotājiem; 

- Atbalsts ilgtspējīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī kopumā. 

 

17. Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti: 

1. Pilnvara Nr. PILNV-2022-2-10-9, uz 1 (vienas) lapas, kopija; 
2. Zemesgrāmatas apliecība, uz 2 (divām) lapām, kopija;  
3. Zemes robežu plāns, uz 2 (divām) lapām, kopija;  



4. Poligona “Janvāri” infrastruktūras objektu izvietojuma shēma, uz 1 (vienas) lapas; 
5. Principiālie griezumi, uz 1 (vienas) lapas; 
6. Ūdens ieguves urbuma pase, uz 3 (trijām) lapām, kopija. 
 

 

 

SIA “Geo Consultants” Valdes loceklis      Jānis Ābeltiņš   

          

 

K. Liepiņa 

kristine.liepina@geoconsultants.lv 

+371 26385770 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Rīgā 

23.08.2022  

Lēmums Nr. 5-02-1/28/2022 

par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

 

Adresāts:  

SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, Reģ. Nr. 40003525848; juridiskā 

adrese: Rīgas iela 1, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, elektroniskā adrese: piejura@tukums.lv 

(turpmāk – Ierosinātāja). 

Paredzētās darbības nosaukums:  

Jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveide cieto sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri” 

(turpmāk – Paredzētā darbība). 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  

Cieto sadzīves atkritumu poligons “Janvāri” (turpmāk – Poligons), nekustamais īpašums 

“Janvāri” (kadastra Nr.8868 001 0066), Laidzes pagasts, Talsu novads (turpmāk – Darbības vieta). 

Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Ierosinātājai esošās piesārņojošās darbības veikšanai Poligonā Valsts vides dienests 2014. gada 

25. jūlijā izsniedza atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. VE14IA0001 (turpmāk – 

Atļauja)1. Atļaujas pārskatīšanas un atjaunošanas datumi: 2016.gada 24. marts un 2020. gada 

28. decembris. 

2. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) ir saņēmis Ierosinātājas 2022. gada 

22. jūlija2 iesniegumu “Iesniegums paredzētajai darbībai” (turpmāk – Iesniegums) saskaņā ar 

likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 4. panta pirmās 

daļas 1. punktu. 

3. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam – jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveidei paredzēts 

izmantot slēgtās, rekultivētās atkritumu krātuves teritoriju. Jaunās krātuves pamatne tiks 

veidota blakus ekspluatācijā esošai atkritumu krātuvei, pieslēdzoties pie tās, pirms tam norokot 

valni no rekultivētās atkritumu krātuves. Jaunajai atkritumu krātuvei pieslēdzoties pie esošā 

krātuves vaļņa, tiks nodrošināta esošā un jaunizveidojamās HDPE plēves savienošanu savā 

starpā, lai virsūdeņi, infiltrāts nenokļūtu gruntī. Pirms krātuvju savienošanas darbiem, tai skaitā 

pamatnes izbūves, nepieciešams likvidēt esošo ceļa posmu, kā arī aizbērt grāvi. Jaunās 

 
1 Tīmekļvietne https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/a-un-b-atlaujas/ , skatīta 19.08.2022. 
2 Iesniegums Birojā reģistrēts 2022. gada 25. jūlijā reģ.Nr.5-01/1542. 
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krātuves apsaimniekošanai paredzēts izbūvēt atbilstošus infrastruktūras elementus 

(tehnoloģisko ceļu izbūve, inženierkomunikāciju ierīkošana). Veicot atkritumu deponēšanu 

jaunajā krātuvē, paredzēts esošos atkritumus piekļaut vecajiem, veidojot kopēju atkritumu 

kaudzi. Atkritumu novietošanu jaunajā krātuvē paredzēts veikt analoģiski, kā to veic šobrīd – 

tos vienmērīgi novietojot krātuvē, pa kārtām. Periodiski atkritumi tiks pārklāti ar pārklājuma 

materiālu, ko var veidot grunts materiāls, smalcināti celtniecības atkritumi, radītais komposta 

materiāls pēc bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes. Pēc jaunās krātuves piepildīšanas tiks 

nodrošināta tās rekultivācija. Plānotā sānu nogāžu un virsmas rekultivācija var būt arī cikliska 

- pārklāšanu veicot periodiski, nevis pēc visas krātuves aizpildīšanas. Krātuves sānu nogāzes 

tiks veidotas ar slīpumu no 1:3 – 1:2,5. Jaunās krātuves teritorijas sagatavošanas un 

būvniecības laikā poligonā ienākošie atkritumi tiks apglabāti esošajās krātuvēs, saglabājot 

poligona ikdienas funkcijas. 

4. Tuvākā apdzīvotā viensēta “Ozoli” atrodas 1 km attālumā uz R no Darbības vietas, savukārt 

tuvākā apdzīvotā vieta ir Vīgriezes ciems, apmēram 1,7 km uz DDA no Darbības.  

5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”3 

Darbības vietā un tās tiešā tuvumā neatrodas valsts nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorija 

(Natura 2000) vai mikroliegumi. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija (Natura 2000), 

dabas parks “Talsu pauguraine”, atrodas aptuveni 6,2 km attālumā uz DA no Darbības vietas, 

un mikroliegums, kas izveidots putnu aizsardzībai atrodas 3,1 km uz R no Darbības vietas. 

6. Poligonam tuvākajā apkārtnē nav nozīmīgu virszemes ūdensteču. Poligonam tuvākajā apkārtnē 

ir atsevišķi vaļējās meliorācijas sistēmas grāvji. Tuvākā upe, Ķēšupe, atrodas ap 1,5 km uz Z 

no teritorijas. 

7. Saskaņā ar Talsu novada teritorijas plānojumu4 Poligons atrodas Tehniskās apbūves teritorijā 

(TA), kur kā viens no galvenajiem izmantošanas veidiem noteikta atkritumu apsaimniekošanas 

un pārstrādes uzņēmumu apbūve. 

8. Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka “ietekmes novērtējums 

nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. pielikumā minētajiem 

objektiem”. Konkrētajā gadījumā Birojs secina: 

8.1. Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka ietekmes uz vidi 

novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 

1. pielikumā minētajiem objektiem;   

8.2. Paredzētā darbība atbilst Novērtējuma likuma 1. pielikuma 15. punktam “Sadzīves 

atkritumu apglabāšanas vietas”, tādēļ ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta; 

8.3. Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka paredzēto darbību, kas minēta šī likuma 4. panta 

pirmās daļas 1. punktā, ierosinātājs piesaka Birojam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, 

bet šā likuma 14.1 panta 1.1 daļa paredz, ka Birojs par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu izdod lēmumu. 

9. Ņemot vērā minēto, kā arī vadoties no Novērtējuma likuma 15. panta otrās daļas 

nosacījumiem, Birojs konstatē, ka izdodams lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu, vienlaikus, ņemot vērā paredzētās darbības specifiku un mērogu (būtību), kā arī 

Darbības vietu, nosakāms, ka organizējama arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, 

un tās nepieciešamība saistīta gan ar plānotās darbības apjomu un mērogu, gan ar ietekmes 

telpisko izplatību un tās sagaidāmo ilgumu. Saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmajā 

daļā noteikto, “ja ir saņemts kompetentās institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības 

ietekmes novērtējums, ierosinātājs vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā 

laikrakstā publicē paziņojumu par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt 

 
3 Tīmekļvietne https://ozols.gov.lv/pub, skatīta 19.08.2022. 
4 Tīmekļvietne https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8238, skatīta 19.08.2022. 

https://likumi.lv/ta/id/51522#piel1
https://ozols.gov.lv/pub
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8238
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rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē 

tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar 

paredzētās darbības teritoriju. Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā 

internetā elektroniski iesniedz kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras 

administratīvajā teritorijā tiek plānota paredzētā darbība”. Birojs vērš Ierosinātāja uzmanību, 

ka sabiedriskās apspriešanas organizēšanas nosacījumus pašlaik papildus noteic arī likuma 

“Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 20. pants. 

10. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida pieprasījuma 

kompetentā institūcija, kas konkrētajā gadījumā ir Birojs, izstrādā un nosūta ierosinātājam 

programmu, kas ietver prasības attiecībā uz informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi, kā arī 

ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko 

pasākumu kopumu. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, 

kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 29. punkts 

noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs rakstisku pieprasījumu par programmas 

izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk, kā pēc paziņojuma par sākotnējo apspriešanu 

publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 22.1. apakšpunktam. 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

Ierosinātājas 2022. gada 22. jūlija iesniegums “Iesniegums paredzētajai darbībai”.  

Lēmums:  

Piemērot SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (reģistrācijas 

Nr. 40003525848) paredzētajai darbībai – jaunas atkritumu apglabāšanas krātuves izveidei cieto 

sadzīves atkritumu poligonā “Janvāri”  – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta 1.1 daļa, 15. pants, 

1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 15. punkts. 

Lēmuma apstrīdēšana: 

Atbilstoši Novērtējuma likuma 14.1 panta otrajai daļai un Administratīvā procesa likuma (turpmāk 

– APL) 189. panta pirmajai daļai šo Biroja lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas atbilstīgajā tiesu namā (APL 

189. panta pirmā daļa) pēc pieteicēja adreses (juridiskā persona — pēc juridiskās adreses). 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (APL 70. panta pirmā daļa). 

 

Direktore     (paraksts*)       D. Avdejanova 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

Lēmums nosūtīts arī: 

1. Talsu novada pašvaldībai, E. Adresē; 

2. Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldei, E. Adresē. 

 

Māris Ikaunieks, 67770806 

maris.ikaunieks@vpvb.gov.lv 

 

mailto:maris.ikaunieks@vpvb.gov.lv

