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Rīgā 

30.12.2019 

    Lēmums Nr. 5-02/13 

par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 
  

Adresāts: SIA “RĪTERU DOLOMĪTS”, reģistrācijas Nr. 40103438994, juridiskā adrese:  

“Kadiķi” – 1” Pļaviņu novads, Klintaines pagasts, LV-5129, elektroniskā pasta adrese: 

riterudolomits@inbox.lv (turpmāk -  Ierosinātāja). 

SIA “Vides eksperti”1, reģistrācijas Nr. 40003820612, juridiskā adrese:   Ganību dambis 24d, 

Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005 elektroniskā pasta adrese: birojs@videseksperti.lv (turpmāk – 

Pilnvarotā persona). 

 

Paredzētās darbības nosaukums: smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšana derīgo 

izrakteņu atradnēs “Jaunsmilktiņas 1” un   “Plikais purvs” (turpmāk arī - Paredzētā darbība). 

 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: derīgo izrakteņu atradne “Jaunsmilktiņas 1” un 

atradne “Plikais purvs”, Klintaines pagasts, Pļaviņu novads (kadastra apzīmējumi 

Nr. 32580070018, Nr. 32580070046, Nr. 32580070098, Nr. 32580070151, Nr. 32580070006 un 

Nr. 32580070044).  

 

Īss Paredzētās Darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 
 

1. Ierosinātājas Pilnvarotā persona 2019. gada 29. novembrī2 iesniegusi Vides pārraudzības valsts 

birojā (turpmāk - Birojs) iesniegumu ietekmes uz vidi izvērtējuma (turpmāk - IVN) 

veikšanai smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē 

“Jaunsmilktiņas 1” (turpmāk - Atradne) Klintaines pagastā Pļaviņu novadā (turpmāk – 

Iesniegums). Saskaņā ar sniegto informāciju: 

2. Saskaņā ar Iesniegumu un papildus sniegto informāciju norādāms: 

2.1.Paredzētās darbības ietvaros, izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt 

derīgo izrakteņu – smilts, smilts-grants un dolomīta smilts-grants ieguvi.  

2.2.Pašlaik Ierosinātāja derīgos izrakteņus iegūst atradnes “Jaunsmilktiņas 1” iecirkņos 

(kadastra apzīmējumi Nr. 32580070018, 32580070046), kā arī daļēji blakus esošajā 

atradnē “Plikais purvs” (kadastra apzīmējums Nr. 32580070044) kopumā vairāk nekā 

                                                           
1 SIA “Vides eksperti” darbojas uz 2019. gada 22. novembra SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” pilnvaras pamata. 
2 2019. gada 19. decembrī iesniegts  precizēts 2019. gada 29. novembra“Paredzētās darbības iesniegums smilts, 

smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē "Jaunsmilktiņas 1" Klintaines pagastā, 

Pļaviņu novadā”. 



25 ha platībā. Ierosinātāja plāno veikt izpēti un Atradnes paplašināšanu zemes vienībās ar 

kadastra apzīmējumiem Nr. 32580070098, 32580070151, 32580070044 un 

325800700063 aptuveni 20 ha platībā. 

2.3.Plānotās darbības teritorijā iekļautās zemes vienības pašlaik tiek izmantotas derīgo 

izrakteņu ieguvei, mežsaimnieciskās un lauksaimnieciskās darbības veikšanai. Plānotie 

zemes īpašumi ar kadastra apzīmējumu Nr. 32580070018, 32580070046, 32580070098, 

32580070151,  32580070006 pieder fiziskai personai, ar ko ir noslēgts nomas līgums. 

Zemes īpašums (atradne “Plikais purvs”, kadastra apzīmējumu Nr. 32580070044) pieder 

Ierosinātajai. Zemes nomas līgums un zemesgrāmatas izziņa pievienota Iesniegumam. 

2.4.Atradnes platības daļa, kurā līdz šim nav veikta derīgo izrakteņu ieguve, ir aptuveni 

20 ha. Gadā plānots iegūt ~20-30 tūkst. m3 smilts,  ~ 15 tūkst. m3 smilts-grants un 

~ 30 tūkst. m3 dolomīta. 

2.5.Derīgo materiālu (smilts, smilts – grants un dolomīts) plānots iegūt ar ekskavācijas 

metodi divās kāplēs, no kurām pirmā atradīsies virs gruntsūdens līmeņa, bet otra zem tā. 

Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana, kā arī nav paredzēts veikt spridzināšanas 

darbus. Lai nodrošinātu Paredzētās darbības īstenošanu, tiek paredzēta derīgā materiāla 

šķirošana, drupināšana, mazgāšana. 

2.6.Iegūtā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot valsts nozīmes autoceļu A6 Rīga – 

Daugavpils, kas atrodas Z, ZA virzienā aptuveni 450 – 800 m attālumā no tuvākā ieguves 

lauka. Pievedceļš Atradnei ir ar grants segumu. 

2.7.Tuvākā apdzīvotā vieta ir ciems “Rīteri”, kas atrodas aptuveni 600 m attālumā no tuvākās 

derīgo izrakteņu ieguves teritorijas. 

2.8.Tuvākā ūdenstece Daugava atrodas aptuveni 550 m attālumā. 

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

tuvākā  īpaši aizsargājamā dabas teritorija - dabas liegums “Klintaine”, kas ir arī Natura 

2000 teritorija, atrodas 1,2 km attālumā no Atradnes teritorijas.   

3. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs secina: 

3.1.Atradņu “Jaunmilktiņas 1” un “Plikais purvs” kopējā platība ir ~ 53 ha, kuru daļās 

(vairāk nekā 25 ha platībā) derīgo izrakteņu ieguve jau tiek veikta. Līdz ar to Ierosinātājas 

esošā darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk - Novērtējuma 

likums) 25. punkta darbībai “derīgo izrakteņu ieguve 25 hektāru vai lielākā platībā”. 

Ierosinātājas esošajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējums līdz šim nav veikts. 

3.2.Paredzētā darbība paredz derīgo izrakteņu ieguvi aptuveni 20  ha platībā, kas ir vairāk 

nekā  50 procenti no Novērtējuma likuma 1. pielikumā 25. punktā  minētās robežvērtības.  

Līdz ar to Paredzētā darbība atbilst Novērtējuma likuma  4. panta pirmās daļas 1. punktam un 

5. punkta c. apakšpunktam, kas nosaka: „Ietekmes novērtējums nepieciešams: 5) izmaiņām 

esošajās darbībās: c) ja izmaiņas paredzētas šā likuma 1.pielikumā minētajā objektā, kuram 

ietekmes novērtējums līdz šim nav veikts, un izmaiņu apjoms ir 50 procenti no šā 

likuma 1. pielikumā minētās robežvērtības” un šā likuma 1. pielikuma 25. punktam, kam 

ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta. 

 Ievērojot Paredzētās darbības specifiku un mērogu, saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta 

otro daļu Birojs pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. 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 

                                                           
3 Papildus izpēte paredzēta zemes vienībās kadastra apzīmējumi Nr.  32580070044 un 32580070006. 

https://likumi.lv/ta/id/51522#piel1
https://likumi.lv/ta/id/51522#piel1
https://likumi.lv/ta/id/51522#piel1


darbību un sabiedrības iespēju iesniegt 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.” 

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

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

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

arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko 

pasākumu kopumu. Savukārt 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 2019. gada 29. novembra “Paredzētās darbības 

iesniegums smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē 

"Jaunsmilktiņas 1" Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā” un 2019. gada 19. decembra precizēts 

2019. gada 29. novembra iesniegums. 

 

Lēmums: piemērot SIA “RĪTERU DOLOMĪTS” (reģistrācijas Nr. 40103438994) paredzētajai 

darbībai - smilts, smilts-grants un dolomīta ieguves paplašināšanai derīgo izrakteņu atradnē 

“Jaunsmilktiņas 1” un atradnē “Plikais purvs” Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā - ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūru. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 

5. punkta c. apakšpunkts un šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir 

nepieciešams” 25. punkts. 

 

 
Lēmums izsūtīts arī: 

 Pļaviņu novada pašvaldībai. 

 Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei. 

 

 

Direktora p.i.  

direktora vietniece –  

Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja                 (paraksts*) I. Kramzaka 

 

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 


