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Rīgā, 2020.gada 18.maijā

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Nr.RI20SI0038
Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība
atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma
uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas
nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi
novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek
secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz
vidi.
1. Paredzētās darbības ierosinātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Saulkalne S” (reģistrācijas Nr. 50003256461, Daugavmalas
iela 11, Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117, tālrunis 29422729, e-pasts
saulkalne.s@saulkalne.lv) (turpmāk arī – Iesniedzēja).
2. Paredzētās darbības nosaukums:
Derīgo izrakteņu ieguves valsts nozīmes dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā
paplašināšana par apmēram 23 ha.
3. Paredzētās darbības norises vieta:
Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kadastra Nr. 7494 006 0552, zemes
vienības kadastra apzīmējums 7494 006 0546), Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads (turpmāk –
Nekustamais īpašums).
4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un
izmantojamo tehnoloģiju veidiem:
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 23.01.2020.
saņēma Iesniedzējas 20.01.2020. iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai
dolomīta ieguves laukuma paplašināšanai dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas
laukumā (turpmāk arī – Paredzētā darbība) Nekustamajā īpašumā, 24.03.2020. saņēma
Iesniedzējas 19.03.2020. iesniegumu ar sagatavoto papildus informāciju saistībā ar pieteikto
darbību, kā arī 15.05.2020. saņēma Iesniedzējas 08.05.2020. iesniegumu ar argumentiem
saistībā ar Dienesta norādi, ka pieteiktajai darbībai varētu tikt sagatavots nelabvēlīgs
administratīvais akts – ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā varētu tikt piemērota
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
Saskaņā ar Iesniedzējas iesniegumiem ir paredzēta dolomīta ieguves laukuma paplašināšana

~23 ha platībā dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā Nekustamajā īpašumā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 08.05.2012. noteikumiem Nr.321 “Noteikumi par valsts nozīmes
derīgo izrakteņu atradnēm” dolomīta atradnes “Kranciems” A un N kategorijas krājumu
aprēķina laukumiem ir noteikts valsts nozīmes atradnes statuss. Saskaņā ar valsts aģentūras
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” Derīgo izrakteņu krājumu
akceptēšanas komisijas 19.02.2007. lēmumu (protokols Nr. 9) valsts nozīmes atradnē
“Kranciems” tika akceptēti sekojoši derīgo izrakteņu (dolomīta) krājumi (krājumu stāvoklis uz
21.07.1971.): A kategorijas – 4446,8 tūkst.m3; N kategorijas – 6486,0 tūkst.m3.
Šobrīd derīgo izrakteņu ieguvi dolomīta atradnes “Kranciems” daļā, kas ietilpst nekustamā
īpašuma “Kranciema karjers” (kadastra Nr. 7494 006 0208) teritorijā, veic SIA “Saulkalne S”.
Ieguves darbi tiek veikti pamatojoties uz zemes dzīļu izmantošanas licenci derīgo izrakteņu
ieguvei Nr.8/48VP (izdota 11.12.1998.). Licence saskaņā ar Valsts vides dienesta 22.08.2017.
lēmumu Nr.CS17VL0094 ir spēkā līdz 10.12.2023. Atradnes “Kranciems” platība, kurā ieguves
darbus veic SIA “Saulkalne S”, ir noteikta 60,25 ha. Nekustamā īpašuma “Kranciema karjers”
(kadastra Nr.7494 006 0208) īpašniece ir Ikšķiles novada pašvaldība. Nekustamo īpašumu
Iesniedzēja apsaimnieko saskaņā ar 01.12.2005. noslēgto zemes nomas līgumu ar Ikšķiles
novada pašvaldību.
Dienests vērš uzmanību, ka uz ziemeļiem no SIA “Saulkalne S” apsaimniekotās atradnes daļas
atrodas atradnes “Kranciems” iecirknis “Kokneši-2”, kur atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas
licencei Nr.CS11ZD0146 (derīga līdz 16.02.2021.) derīgo izrakteņu ieguvi veic SIA
“ABMARK”. Iecirkņa “Kokneši-2” platība ir noteikta 4,73 ha. Tāpat konkrētais operators ir
saņēmis zemes dzīļu izmantošanas licenci Nr.CS11ZD0074 (derīga līdz 26.09.2020.) derīgo
izrakteņu ieguvei atradnes “Kranciems” teritorijā 1,97 ha platībā.
Zemāk pievienotajā attēlā ir attēlota šobrīd licencēto atradņu laukumu atrašanās vieta.
Attēls Nr.1. Licencētās atradnes ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanas brīdī.

Paredzētā darbība (dolomīta ieguve) paredzēta valsts nozīmes atradnes “Kranciems” N
kategorijas laukumā ~23 ha platībā. Paplašināmais derīgo izrakteņu ieguves laukums piekļaujas
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blakus esošajā īpašumā “Kranciema karjers” (kadastra Nr. 7494 006 0208) izveidotajam
dolomīta atradnei “Kranciems”.
Plānotais iegūstamā dolomīta apjoms N kategorijas krājumu aprēķina laukumā ir aptuveni 2233
tūkst.m3.
Ņemot vērā to, ka šobrīd notiek dolomīta ieguves darbi jau blakus esošajā karjerā, tad ieguve
paplašināmajā teritorijā tiek plānota ar jau esošo ieguves paņēmienu, nemainot ieguves
tehnoloģijas veidu. Izstrādi jaunajā teritorijā plānots veikt, paplašinot jau esošo karjeru, to
izstrādājot vienlaidus.
Zemāk pievienotajā attēlā attēlots Iesniedzējas pieteiktais iecirknis, kur plānota dolomīta
ieguves paplašināšanās.
Attēls Nr.2. Iesniedzējas pieteiktais paplašināmais atradnes laukums (iesvītrots).

Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma “Kranciema karjers” (kadastra Nr. 7494 006 0208)
īpašniece ir Ikšķiles novada pašvaldība, Iesniedzēja ir saņēmusi Ikšķiles novada pašvaldības
apliecinājumu, ka pašvaldība neiebilst pret paplašināmās un esošās derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas vienlaidus izstrādi (Ikšķiles novada pašvaldības 16.01.2020. vēstule Nr.2.1-6/2.18/36-2020).
Sākotnēji plānots veikt atmežošanas darbus un segkārtas noņemšanas darbus. Segkārta tiks
transportēta uz atbērtni.
Iesniedzēja neparedz izmaiņas esošajā darbībā, t.sk. ieguves tehnoloģijā. Plānots izmantot jau
esošo tehniku un infrastruktūru, kas ir ierīkota atradnē “Kranciems”.
Ieguves darbi esošajā atradnē “Kranciems” tiek veikti, veicot ūdens atsūknēšanu. Šim nolūkam
karjerā ir izveidota ūdens savākšanas, atsūknēšanas un novadīšanas sistēma, proti, ierīkotas
ūdens savācējtilpnes – zumfi, novadgrāvji, kā arī piespiedu pārsūknēšanas aprīkojums.
Iesniedzēja plāno, ka arī paplašināmajā ieguves teritorijā ieguves darbi tiks veikti, veicot
pazemes ūdeņu atsūknēšanu.
Valsts ģeoloģijas dienests 1999. gadā izstrādāja programmu „Pazemes ūdens monitoringa
programma dolomīta atradnē Kranciems”. 2005. gadā SIA “TERMO-EKO” ierīkoja pazemes
ūdeņu monitoringa tīklu atradnei “Kranciems”. Monitoringu saskaņā ar noslēgto uzņēmuma
līgumu un saskaņā ar Valsts vides dienesta izsniegto zemes dzīļu izmantošanas licenci
Nr.CS17ZD0099 (derīga līdz 26.04.2022.) atradnei “Kranciems” veic SIA “AMECO vide”.
Tiek veikts regulārs pazemes ūdeņu monitorings atradnē “Kranciems”. Arī paplašināmajā
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ieguves teritorijā pazemes ūdens monitoringa veikšanai tiks izmantots ierīkotais monitoringa
urbumu tīkls.
Iesniedzēja kā saražoto produkciju ir norādījusi frakcionētas dolomīta šķembas (0/5, 5/8, 8/16,
16/32, 32/63 mm) un maisījumus ar kopējo apjomu līdz 250000 t/gadā (apjoms atkarīgs no
pieprasījuma apjoma).
Iesniedzēja norāda, ka darbinieku vajadzībām tiks izmantota esošajā karjerā novietotā
pārvietojamā tualete, izvietotie sadzīves atkritumu konteineri. Tualetes apkalpošana ir ārējais
pakalpojums, kas tiek veikta uz noslēgtā līguma pamata. Sadzīves atkritumi tiek nodoti
komersantam, kas ir saņēmis atkritumu apsaimniekošanas atļauju un ar kuru ir noslēgts līgums
par konkrēto pakalpojumu.
Paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums tika veikts atbilstoši likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1)punktam, jo paredzētā darbība atbilst
likuma 2.pielikuma 2.1)apakšpunktā norādītajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguve platībā
lielākā par 5 ha.
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.pants nosaka, ka, piesakot darbību, ierosinātājs
norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo
tehnoloģiju veidiem. Iesniedzēja iesniegumā ir norādījusi, ka arī paplašināmajā dolomīta
atradnes “Kranciems” platībā turpinās izmantot jau iepriekš aprobēto ieguves tehnoloģiju, to
nemainot. Attiecībā uz vietas alternatīvu Iesniedzēja nav norādījusi citu nekustamo īpašumu,
kur varētu veikt dolomīta ieguvi. Konkrētajā gadījumā kā alternatīva ir iespējama dolomīta
ieguves turpināšana pašreizējā dolomīta ieguves laukumā atradnē “Kranciems”.
5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums
(iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):
Izvērtējot pieteiktās darbības iespējamās ietekmes un to būtiskumu, tika izmantoti likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.panta kritēriji (paredzēto darbību, darbības vietu un šīs vietas
ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori, ņemot vērā paredzētās darbības ietekmes apjomu
un telpisko izplatību; ietekmes raksturu un iespējamo pārrobežu ietekmi; ietekmes intensitāti
un kompleksumu; ietekmes varbūtību; ietekmes plānoto sākumu, ilgumu, biežumu un
atgriezeniskumu; savstarpējo un kopējo ietekmi uz citām esošām vai apstiprinātām
paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju; iespēju pilnvērtīgi samazināt
paredzēto ietekmi uz vidi), uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu
balstīts kontrolsaraksts.
Saskaņā ar Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā ĢEOLatvija.lv ievietoto Ikšķiles
novada teritorijas plānojumu Nekustamais īpašums atrodas Mežu teritorijā. Dolomīta ieguve
saskaņā ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem ir viens no atļautajiem teritorijas izmantošanas veidiem konkrētajā teritorijā.
Saskaņā ar Ikšķiles novada būvvaldes 13.01.2020. izziņu Nr. 5-21/1-2020 nekustamā īpašuma
“Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kadastra Nr. 7494 006 0552, zemes vienības kadastra
apz. 7494 006 0546) teritorijas lietošanas mērķis ir noteikts kā derīgo izrakteņu ieguves
teritorija (kods 0401).
Nekustamais īpašums “Kranciema pirmā dolomīta atradne” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā
pieder Iesniedzējai, tādēļ tā ir tiesīga rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem. Ņemot vērā, ka
Iesniedzēja savu saimniecisko darbību uz nomas līguma pamata veic blakus esošajā
nekustamajā īpašumā “Kranciema karjers” un plāno izveidot vienlaidus dolomīta ieguves
karjeru abos nekustamajos īpašumos dolomīta atradnes “Kranciems” teritorijā, Iesniedzēja ir
vērsusies Ikšķiles novada pašvaldībā saskaņojuma saņemšanai. Ikšķiles novada pašvaldība
16.01.2020. ir sniegusi savu piekrišanu tam, ka līdz nomas līguma termiņa beigām Iesniedzēja
realizē derīgo izrakteņu ieguves teritorijas vienlaidu izstrādi zemes vienībās ar kadastra
apzīmējumiem 7494 006 0546 un 7494 006 0208.
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Dienests ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma ietvaros ir konstatējis, ka Paredzētā darbība ir
vērsta uz derīgo izrakteņu ieguves platību paplašināšanu dolomīta atradnes “Kranciems” N
kategorijas novērtēto krājumu robežās par ~23 ha.
Nozīmīgākās ietekmes, ko radīs derīgo izrakteņu ieguve īpašuma “Kranciema pirmā dolomīta
atradne” teritorijā ir saistītas ar trokšņu ietekmi uz tuvējām mājsaimniecībām Tūrkalnes ciemā,
depresijas piltuves pārvietošanos ZA virzienā (Tūrkalnes ciema virzienā), derīgo izrakteņu
iegūšanu nozīmīgā apjomā 2233 tūkst.m3 apjomā, gaisu piesārņojošo vielu emisijām,
spridzināšanas darbu radītās ietekmes palielināšanos, iespējamu ietekmi uz Mazās Juglas upes
hidroloģisko režīmu.
Iesniedzēja ir piesaistījusi dažādas organizācijas, lai novērtētu sagaidāmās ietekmes uz vidi.
Dienests to atzinīgi novērtē, tomēr Dienesta ieskatā vēl joprojām saglabājas šaubas par ietekmju
nozīmīgumu.
Dienests vērš uzmanību, ka, pietuvojoties Turkalnes ciema robežām līdz ~0,5 km attālumam,
palielināsies derīgo izrakteņu ieguves radīto trokšņu traucējumi mājsaimniecībām Turkalnes
ciemā, jo buferzonā starp Turkalnes ciemu un atradnes jauno iecirkni ir tikai daļēji saglabājies
mežs, daļēji ir veikta tā izciršana, kas tādejādi pilnvērtīgi neveiks trokšņa slāpēšanas funkciju.
Tehnikas radītie trokšņi, pārvietojoties atpakaļgaitā, ir spalgi un cilvēkam nepatīkami. Nav
izslēdzams, kas tas radīs diskomfortu vietējiem Turkalnes ciema iedzīvotājiem.
Iesniedzēja iesniegumiem ir pievienojusi hidroloģisko apstākļu izvērtējumu atradnē un atradnes
tuvākajās teritorijās. Dienests vērš uzmanību, ka pazemes ūdens monitoringa urbumi ir izvietoti
gar autoceļu P80 Tīnūži – Koknese, neviens urbums nav izvietots Turkalnes ciemā vai tā
tuvumā. Saskaņā ar hidroloģisko apstākļu izvērtējumu reģionālā pazemes ūdeņu plūsma ir
vērsta dienvidrietumu virzienā uz Daugavu, savukārt lokālā gruntsūdeņu plūsma ir vērsta
Mazās Juglas upes virzienā. Lai arī hidroloģisko apstākļu izvērtējumā tiek secināts, ka ietekmes
nav paredzamas būtiskas, Dienests nepiekrīt šādam apgalvojumam. Dienesta ieskatā pastāv
bažas, ka depresijas piltuve paplašināsies ziemeļaustrumu virzienā, sekojot līdzi derīgo
izrakteņu ieguves paplašināmajām platībām. Dienesta ieskatā šobrīd pieejamā informācija nav
tik detalizēta, lai varētu apgalvot, ka netiks ietekmētas Turkalnes ciema mājsaimniecības un
atpūtas komplekss “Turbas”, tāpat nav pietiekamu pierādījumu tam, ka nesamazināsies
gruntsūdens atslodze Mazajā Juglā, kas savukārt var novest pie Mazās Juglas upes ūdens līmeņa
samazināšanās it sevišķi vasaras periodā, tādejādi radot būtisku ietekmi uz upes zivju resursiem.
Dienesta ieskatā ietekmi uz pazemes ūdens līmeņa un gruntsūdens plūsmas svārstībām būtu
nepieciešams detalizētāk izpētīt.
Būtisks aspekts dolomīta ieguves procesā ir spridzināšanas darbu radītie apdraudējumi
iedzīvotājiem, kā arī sprādzienu rezultātā radīto svārstību ietekme uz ēkām un būvēm.
Pietuvojoties Turkalnes ciema apbūvei, palielinās risks, ka tiks veicināta plaisu veidošanās
ēkās, tādejādi radot apdraudējumu tajās dzīvojošajiem iedzīvotājiem.
Darbība pati par sevi ir vērsta uz nozīmīgu derīgo izrakteņu ieguvi, kā rezultātā mainīsies ainava
konkrētajā teritorijā, tiks neatgriezeniski iegūti derīgie izrakteņi, samazināsies mežu aizņemtās
platības. Lai arī darbības teritorija pieder Iesniedzējai, nav izslēdzams, ka to vietējie iedzīvotāji
ir izmantojuši arī rekreācijas nolūkiem. Tādejādi samazināsies platības, kuras vietējie
iedzīvotāji varēs izmantot rekreācijas nolūkiem.
Dienests neizslēdz iespēju, ka Turkalnes ciema mājsaimniecībās varētu nākties paredzēt
papildus investīcijas sadzīves apstākļu uzlabošanai, piemēram, prettrokšņa pasākumiem,
ūdensapgādes nodrošināšanai, deformācijas plaisu likvidēšanai.
6. Secinājumi:
Ņemot vērā visu iepriekš minēto, tai skaitā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.pantā
minētos kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek novērtētas darbību ietekmes, ir secināms, ka
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paplašinot un pārvietojot dolomīta ieguvi plānotajā ieguves laukumā, pārvietosies derīgo
izrakteņu ieguvei raksturīgās ietekmes ZA virzienā Turkalnes ciema virzienā.
Derīgo izrakteņu ieguvei ir raksturīgas noteikta rakstura ietekmes, kā svarīgākās jau tika
norādītas troksnis, putekļu emisijas, ainavas izmaiņas, derīgo izrakteņu ieguve, dolomīta
ieguvei specifiskās spridzināšanas darbu ietekmes.
Dienests secina, ka šobrīd šajā apkaimē ir izsniegtas zemes dzīļu izmantošanas licences diviem
operatoriem – SIA “Saulkalne S” dolomīta ieguvei 60,25 ha platībā un SIA “ABMARK” 6,7
ha platībā. 2016.gadā tika veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums SIA “Saulkalne S”
ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguves paplašināšanai 4,4 ha platībā atradnes “Kranciems”
teritorijā, kā rezultātā darbībai ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra netika piemērota.
Dienests secina, ka Iesniedzējas iesniegumi nesniedz skaidras atbildes par iespējamām
ietekmēm un nepieciešamajiem risinājumiem ietekmju samazināšanai, ir nepieciešamas
detalizētākas izpētes.
Papildus jāvērš uzmanība uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta pirmās daļas
5)punkta b)apakšpunktu, kas nosaka, ka izmaiņām esošajās darbībās, ja izmaiņu rezultātā tiks
sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma 1.pielikumā minētās robežvērtības, c)apakšpunktu, kas
nosaka, ka izmaiņām esošajās darbībās, 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, ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Likuma
“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma 25.punkts nosaka, ka derīgo izrakteņu ieguve
25 ha vai lielākā platībā ir darbība, kurai ir veicama ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra.
Iesniedzējas pieteiktā darbība ir dolomīta ieguve ~23 ha platībā, kas pati par sevi nav
1.pielikuma darbība, bet summāri līdz ar Iesniedzējas un SIA “ABMARK” veiktajām derīgo
izrakteņu ieguves darbībām tā vairākkārtīgi pārsniegs ietekmes uz vidi novērtējuma slieksni.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienesta ieskatā Iesniedzējas pieteiktajai darbībai ir jāpiemēro
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, lai procedūras ietvaros varētu detalizēti izvērtēt visus
nepieciešamos risinājumus ietekmju novēršanai un samazināšanai, nodrošināt sabiedrības
līdzdalību un noskaidrot tās viedokli par pieteikto darbību.
7. Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniedzējas 20.01.2020. iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai,
19.03.2020. iesniegums ar sagatavoto papildus informāciju, 08.05.2020. iesniegums ar
viedokli un argumentiem lietā par summārajām ietekmēm saistībā ar dolomīta ieguvi
pašreizējā ieguves laukumā.
2. Dienesta 23.04.2020. lēmums Nr.RI20VL0112 par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanas vai nepiemērošanas lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu
līdz 18.05.2020.
3. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS”.
4. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli
piesārņoto vietu datu bāze.
5. Ikšķiles novada teritorijas plānojums.
6. Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais kontrolsaraksts.
8. Sabiedrības informēšana:
Dienests ar 24.01.2020. vēstuli Nr.11.4./RI/674 „Par informatīvā paziņojuma nosūtīšanu”
nosūtīja informāciju par paredzēto darbību Ikšķiles novada domei un biedrībai „Vides
aizsardzības klubs”, kā arī informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību publicēja Valsts vides
dienesta tīmekļa vietnē.
9. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:
Iesniedzējas viedoklis izteikts iesniegumos Dienestam un iesniegumam klāt pievienotajos
Ietekmes uz vidi izvērtējums Nr.RI20SI0038
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dokumentos.
Iesniedzēja lūdz izvērtēt paredzēto darbību ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūras
ietvaros. Dienests 15.05.2020. saņēma Iesniedzējas 08.05.2020. iesniegumu, ar kuru
Iesniedzēja Dienestu aicina pieņemt lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
nepiemērošanu, lai varētu turpināt savu saimniecisko darbību, nodrošināt darbavietas un maksāt
valstij nodokļus.
Līdz ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai nav saņemtas sabiedrības atsauksmes vai
priekšlikumi par paredzēto darbību.
10. Piemērotās tiesību normas:
1) Administratīvā procesa likums.
2) Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.
3) 13.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās
darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
Lēmums:
Piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Saulkalne S” darbībai – dolomīta
ieguves laukuma paplašināšanai dolomīta atradnes “Kranciems” N kategorijas laukumā
īpašumā “Kranciema pirmā dolomīta atradne” (kadastra Nr. 7494 006 0552, zemes vienības
kadastra apzīmējums 7494 006 0546), Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai un likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu”14.1 panta otrajai daļai šo lēmumu mēneša laikā no spēkā
stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu par apstrīdēšanu
iesniedzot Dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, epasts lielriga@vvd.gov.lv.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Veliks 67084242
armands.veliks@vvd.gov.lv
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