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12. 

Par paredzētās  darbības – Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšanu derīgo 

izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils 

novadā akceptēšanu 

 

Jautājums izskatīts 10.03.2021. Apvienotajā Finanšu komitejas un Tautsaimniecības un attīstības 

komitejas sēdē. 

    [..] 

Krustpils novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2021.gada 4. martā saņēma SIA “Pļaviņu 

DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, iesniegumu “Par paredzētās darbības akceptāciju” (reģistrēts 

pašvaldībā ar Nr. 2.1-8/21/612) ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību - Derīgo izrakteņu (dolomīta) 

ieguves teritorijas paplašināšanu derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas 

krājumu teritorijā Krustpils novadā. Iesnieguma pielikumā pievienots ekspertes Ingas Gavenas, nodokļu 

maksātāja reģistrācijas Nr. 13065411218, sagatavotais “Ietekmes uz vidi novērtējums Paredzētajai 

darbībai Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste 

– kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā” ziņojums (turpmāk – Ziņojums), 

Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – Birojs) 2021. gada 25. janvāra atzinums Nr.5-04/3 “Par 

ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dolomīta ieguvei Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes 

“Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā un paplašinātajā platībā” (turpmāk – Atzinums)  un Biroja 

2021.gada 26.februāra  lēmums Nr. 5-02/3 “Par kļūdas labojumu Vides pārraudzības valsts biroja 

Atzinumā Nr.5-04/3”. 

Ziņojums, Biroja Atzinums un citi materiāli pieejami SIA “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē  

http://www.plavinudm.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība. 

Ņemot vērā pašvaldības rīcībā esošo informāciju, saskaņā ar Ziņojumu un Atzinumā norādīto informāciju 

konstatēts: 

1. Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve Valsts nozīmes derīgo 

izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” teritorijā.  

2. Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Pļaviņu DM”, reģistrācijas Nr. 40003277279, adrese: 

Rīgas iela 16, Pļaviņas, LV-5120 (turpmāk – Ierosinātāja). 

mailto:novads@krustpils.lv


3. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Krustpils novada Krustpils un Variešu pagasts, 

nekustamie īpašumi “Karjers Aiviekste” (kadastra Nr. 5694 001 0117), “Lapsēni” (kadastra Nr. 5668 002 

0130), “Kalna Mežotnes” (kadastra Nr. 5694 001 0128), “Mazlazdas” (kadastra Nr. 5668 002 0143) un 

nekustamā īpašuma “Vēzenes” (kadastra Nr. 5668 002 0120) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 

5668 002 0120 un 5668 002 0116 (turpmāk – Darbības vieta). 

4. Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojuma 2013. – 2024. gadam Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem Atradne atrodas funkcionālajā zonējumā “Rūpnieciskās apbūves 

teritorija” (R1), kurā galvenais plānotās (atļautās) izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu ieguve, bet 

paplašinātās teritorijas funkcionālais zonējums ir mežu un lauksaimniecības teritorija. Funkcionālajā zonā 

“Lauksaimniecības teritorija” (L) derīgo izrakteņu ieguve un derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības 

uzņēmums ir viens no galvenajiem atļautajiem zemes izmantošanas veidiem, savukārt zonējumā “Mežu 

teritorija” (M) derīgo izrakteņu ieguve iespējama kā teritorijas papildizmantošanas veids. 

5. Darbības vieta un tai piegulošās teritorijas nav noteiktas kā vērtīgas lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes. 

6. Dolomīta ieguves teritorijas paplašināšana par ~ 20 ha dolomīta atradnē “Aiviekste – kreisais 

krasts”  (turpmāk – Atradne), kas atrodas nekustamā īpašuma “Karjers Aiviekste” (kadastra Nr. 5694 001 

0117) teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā, kā arī paplašinātajā platībā Krustpils novada Krustpils 

un Variešu pagastos nekustamo īpašumu “Kalna Mežotnes” (kadastra Nr. 5694 001 0128),  “Lapsēni” 

(kadastra Nr. 5668 002 0130), “Mazlazdas” (kadastra Nr. 5668 002 0143) teritorijās un nekustamā 

īpašuma “Vēzenes” (kadastra Nr. 5668 002 0120) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5668 002 

0120 un 5668 002 0116 ~ 32 ha platībā. Tādējādi kopā plānota derīgo izrakteņu ieguve ~ 52 ha lielā 

teritorijā. 

7. Darbības vietā paredzēts izstrādāt augšdevona Daugavas svītas dolomītus ~ 52 ha platībā.  

8. Ziņojumā ir izvērtēti divi alternatīvie ieguves tehnoloģijas varianti:  

8.1. pirmajā alternatīvajā risinājumā plānots saglabāt esošo tehnoloģiju un infrastruktūru, 

dolomīta ieguvei izmantojot vertikālo urbumu lādiņu metodi, daudzrindu urbumu izvietojumu un 

pielietojot īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināšanas shēmu. Uzirdinātais dolomīta materiāls ar 

automašīnām tiek izvests uz apstrādes rūpnīcu Pļaviņās. Trokšņa traucējumus rada karjera tehnika un 

spridzināšana, kas tiek veikta no 2 reizēm mēnesī līdz 4 reizēm mēnesī, atkarībā no šķembu materiāla 

pieprasījuma. Putekļu emisijas nozīmīgā apjomā neveidojas ne materiāla pārkraušanas, ne transporta 

procesā, jo dolomīta materiāls ir mitrs. Paredzētās darbības ietvaros 1. alternatīvajā variantā tiek pagarināti 

karjera iekšējie ceļi un veidoti papildus ūdens novadīšanas kanāli uz iebedri, bet netiek plānota jaunu 

infrastruktūras objektu būvniecība. 1. alternatīvajā variantā dienā vidēji uz rūpnīcu nogādā 3187,5 t 

dolomīta materiāla, ko nodrošina ~ 119 a/m reisi dienā. Kravu pārvadāšanai paredzētas 15 automašīnas 

Volvo ar kravnesību 27 tonnas. 

8.2. otrais alternatīvais risinājums paredz veikt daļēju dolomīta materiāla pirmapstrādi – 

dolomīta miltu un māla daļiņu atsijāšanu karjera teritorijā. 2. alternatīvas gadījumā apstrādes procesā daļa 

no materiāla tiks sijāta, iegūstot 165 t sijātā materiāla. Apstrādes procesā tiek noteikts arī materiāla zudums 

(~ 3 % apmērā). Līdz ar to no karjera teritorijas dienā tiks izvestas 2940 t nesijātā materiāla un 165 t sijātā 

materiāla. Krautnes uzglabāšanai veidotas netiek. 2. alternatīvajā variantā kopējais reisu skaits dienā ir 

115 reisi (109 reisi dienā uz rūpnīcu un 6 reisi dienā izsijātā materiāla tiek piegādāts pasūtītājam tieši no 

karjera).  

9. Ziņojumā nonākts pie secinājuma, ka, ieviešot otro alternatīvo risinājumu nebūtiski pieaugs 

emisiju gaisā līmenis Atradnes teritorijā, bet trokšņa līmenis veicot dolomīta materiāla pirmapstrādi 

teritorijā pieaugs par ~ 2 dB(A). Tā kā kopējais ieguvums materiāla transporta reisu skaitā ir nebūtisks un 

nepieciešamība iesaistīt darbā papildus tehnikas vienības, kas rada papildus troksni, emisijas gaisā un to 



iegādei un uzturēšanai nepieciešami būtiski papildus līdzekļi, īstenošanai izvēlēts pirmais alternatīvais 

variants, respektīvi izmantot līdzšinējos tehniskos risinājumus un dolomīta materiāla apstrādi veikt pilnībā 

rūpnīcā, kas ir apgādāta ar atbilstošiem tehniskajiem līdzekļiem un kuras jauda ir pietiekama iegūtā 

materiāla apstrādei.  

10. Paziņojums par Paredzētās darbības Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu tika publicēts Krustpils 

novada informatīvajā izdevumā “Krustpils novadnieks” 2020. gada 4. jūnija Nr. 6 (119), kā arī Biroja 

interneta vietnē www.vpvb.gov.lv un Ierosinātājas interneta vietnē www.plavinudm.lv. Ziņojums bija 

pieejams SIA “Pļaviņu DM” telpās (adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta), iepriekš saskaņojot 

apmeklējuma laiku.  

11. Saskaņā ar ierobežojumiem, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme tika organizēta neklātienes formā, attālināti . Ziņojuma sabiedriskās 

apspriešanas sanāksme notika no 2020. gada 15. jūnija līdz 19. jūnijam.  Tīmekļa vietnē 

http://www.plavinudm.lv 15. jūnijā  plkst. 9:00 tika publicēta prezentācija par IVN Ziņojumu un video 

prezentācija. Vienlaicīgi tika publicēta elektroniskā pasta adrese (inga.gavena@gmail.com), uz kuru var 

sūtīt jautājumus. Sazinoties ar Izstrādātāju pa norādīto e - pastu vai tālruni, video prezentāciju bija 

iespējams saņemt arī e-pastā. 

12. IVN Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā Birojs nav saņēmis viedokļus par izstrādāto 

Ziņojumu.  

13. Pēc labojumu veikšanas 2020. gada 14. decembrī Birojā tika iesniegta aktualizētā Ziņojuma 

versija. Paziņojums par iesniegto Ziņojumu tika publicēts Biroja un Ierosinātājas tīmekļa vietnēs. 

Ziņojums bija pieejams Ierosinātājas tīmekļa vietnē. Papildus ierosinājumi vai priekšlikumi no sabiedrības 

Ziņojuma izvērtēšanas laikā netika saņemti. 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 22.panta pirmā daļa noteic, lai saņemtu 

atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai 

likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu, ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu 

kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, savukārt 22.panta otrā daļa noteic, ka 

attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, 

pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai 

neakceptēšanu. 

Atbilstoši Likuma 6.1  panta sestajai daļai attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā 

institūcija lēmumu par paredzētās darbības akceptu pieņem 60 dienu laikā pēc šā likuma 22.panta pirmajā 

daļā minēto ierosinātāja dokumentu saņemšanas. 

Saskaņā ar Likuma 23. panta pirmo daļu attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā 

institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai un otro daļu attiecīgā 

valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas 

to ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) un piecu darbdienu laikā nosūta publicēšanai vismaz vienā 

pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā. Publikācijā norāda valsts institūciju vai vietējo 

pašvaldību, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar: 

1) lēmuma saturu; 

2) lēmuma pamatojumu un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu, norādot arī to, kā ir ņemti 

vērā tās valsts priekšlikumi, ar kuru notikušas konsultācijas pārrobežu ietekmes uz vidi novērtēšanas 

laikā; 

3) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. 

https://likumi.lv/ta/id/51522#p22


Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1 panta sesto daļu, 

22. panta otro daļu, 23. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, 

atklāti balsojot  ar 15 balsīm "Par" (Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Pabērzs j., Kārlis Stars, Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, 

Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Krustpils novada dome nolemj: 

 

1. Akceptēt paredzēto darbību - derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšanu derīgo 

izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā, ar 

nosacījumiem: 

1.1. Darbību realizēt, ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos, Ziņojumā paredzētos un ar 

Atzinumā izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama; 

1.2. Realizējot plānoto darbību, īpaši ņemt vērā šādus aspektus: 

1.2.1. Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze un ar nosusināšanas darbiem 

saistītās ietekmes, kā arī mūsdienu ģeoloģisko procesu izmaiņu prognoze un monitorings (Biroja 

Atzinuma 6.4.1. apakšpunkts). 

1.2.2. Troksnis un tā izplatība, vibrācijas, tostarp no transportēšanas (Biroja Atzinuma 6.4.2. 

apakšpunkts). 

1.2.3. Gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp no transportēšanas 

(Biroja Atzinuma 6.4.3. apakšpunkts). 

1.2.4. Ietekme uz ainavu, bioloģisko daudzveidību un plānotie rekultivācijas pasākumi (Biroja 

Atzinuma 6.4.4. apakšpunkts). 

2. Uzdot Domes Administratīvajai nodaļai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 

23.pantam triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot tīmekļvietnē www.krustpils.lv un piecu 

darbdienu laikā nosūtīt lēmumu publicēšanai  Krustpils novada pašvaldības domes informatīvajā 

izdevuma “Krustpils novadnieks” aprīļa numurā. 

3. Lēmumu nosūtīt Vides pārraudzības valsts birojam un SIA “Pļaviņu DM”. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu 

adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses). 

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

[..] 

Sēdes vadītājs     (personiskais paraksts)                 K. Pabērzs  

Sēdes protokolētājs                   (personiskais paraksts)                        D. Ivanova 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

Krustpils novada pašvaldības 

Administratīvās nodaļas 

Dokumentu pārvaldības speciāliste            D. Ivanova 

19.03.2021. 

 

 

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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