
Paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve nekustamā īpašuma “Birztalas”

(kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,  nekustamā
īpašuma “Purgaiļi” (kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz.

94580090009 un 94580090010, nekustamā īpašuma “Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar

kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes

PROTOKOLS

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās

sabiedriskās apspriešana sanāksme notika neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada

19.decembra līdz 23.decembrim.

Tiešsaistes videokonference notika 2022. gada 21.decembrī plkst. 17:00

Tiešsaistes sanāksmes moderators: Aleksandrs Ļubinskis

Sanāksmi vada: Inga Gavena

Sanāksmē piedalās:

● Inga Gavena Vides eksperte

● Dainis (viesis)

● Alda Zvejniece (Viesis)

● Līga Korica (Viesis)

● Daina Purmale (Viesis)

● Una Reķe (Viesis)

● Sarmīte Daudziete (pašvaldība)

● Mārtiņš Ulāns (Viesis)

● Aldis Reķis (Viesis)

● Mārtiņš Leitietis

● Mārtiņš (Viesis)

● Evija Zurģe (Viesis)

● Gunta Dudele (Viesis)

● Peteris (Viesis)

● Valdis (Viesis

Aleksandrs Ļubinskis atklāj sanāksmi, īsi iepazīstina ar sanāksmes saturu un tās kārtību.

Sanāksmes dalībnieki tiek brīdināti, ka sanāksme tiks ierakstīta un ieraksts tiks izmantots

Protokola sastādīšanai, kā arī būs publiski pieejams kopā ar protokolu interneta mājas lapā
par SIA “Menergo mežs” paredzēto darbību

Dalībnieki neizsaka pretenzijas par ieraksta veikšanu un publiskošanu

I.Gavena sniedz prezentāciju, kurā izskaidro IVN procesu un sākotnējās sabiedriskās

apspriešanas mērķus, raksturo paredzēto darbību, paredzētās darbības un tai piegulošo

teritoriju, kā arī ieskicē paredzētās darbības īstenošanas prognozējamās ietekmes uz vidi.

I.Gavena norāda VPVB kontaktinformāciju, kur sniedzami priekšlikumi vai rekomendācijas

par jautājumiem, kurus vajadzētu ietvert IVN Programmā.

I.Gavena  aicina klātesošos uzdot jautājumus



Alda Zvejniece: Pamatojoties uz kādiem dokumentiem ir izstrādāta prezentācija kādi

apsvērumi izmantoti izvērtējot vai ietekme ir būtiska, nebūtiska, ilgstoša???

I Gavena: Šobrīd tā lielākoties ir mana pieredze līdz šim veicot ietekmes uz vidi

novērtējumus, kā arī mana pamatizglītība – ģeologs, hidroģeologs. Tai pat laikā šobrīd esam

IVN sākumposmā un prognozes nav pamatotas ar aprēķiniem izpētes vai modelēšanas

datiem. Viss tas tiks veikts ietekmes uz vidi novērtējuma procesā un tad, kad tas tiks

pabeigts, Tiks sagatavot ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums, kurā būtu jābūt atbildēm

uz šiem un citiem jautājumiem un izstrādātājam būtu jāspēj atbildēt uz detāliem

jautājumiem par šo paredzēto darbību.

Alda Zvejniece: Vai izstrādātājs būs zemes īpašnieks??

I.Gavena: Tā ir viņa atbildība.

Alda Zvejniece: Vai īpašnieks ir pieslēdzies???? Turpina – Mums ir īsa un spilgta pieredze, kas

liecina, ka visi jūsu apgalvojumi par ceļu, par putekļiem, par trokšņiem, izvešanas laikiem u.c.

ir aplami. Ja jūs zināto ko runājat attiecībā par šo, jūs nebūtu tā teikusi.

I Gavena: Paldies diemžēl šobrīd mans uzdevums nav izvērtēt kā ir bijis kaut kad vēsturiski.

Mans uzdevums sakārtot, uzrakstīt kā tam ir jānotiek, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
un pieņemt, ka izstrādātājs tā arī strādās. Protams, ka es šobrīd nevaru atbildēt par to, ko

kāds kaut kad ir darījis, tieši tāpat es nevaru atbildēt par to, ja kāds nākotnē kaut ko

pārkāps. Es runāju par to, kā tam ir jābūt, lai tas būtu pareizi.

Dainis: Alda jau skāra daudzus manus jautājumus. Atgriežoties pie prezentācijas, vai variet

uzlikt 7.slaidu. Sākotnēji prezentācijā bija no 150m attālums , tagad ir no 100m, vai Jūs visu

laiku to mainīsiet?? Kā jūs tikāt līdz tiem 100m

I.Gavena: Attālumi ir aptuveni, šajā stadijā noteikti pēc Google kartes

Dainis: No manas viensētas līdz Birztalas kupicai ir 72m, aptuveni cik plats ir aizsargvalnis

I.Gavena : vismaz 30m

Dainis tai Birztaliņai pāri kādi 200m, es nesaskatu nekādu jēgu tai izstrādei. Par ūdeni, jūs

sakiet maz ticams. Es dzīvoju blakām un man zuda tas ūdens. Tas nav maz ticams un nav

emocijas, jūs parunājiet ar tiem cilvēkiem, mēs pastāstīsim kā tas ir.

I.Gavena: Vai drīkstu Jums vēlreiz atgādināt, ka šobrīd mēs esam IVN sākuma stadijā pirms

izpētes stadijā. Pamatojoties uz visu šeit teikto tiks izstrādāta programma turpmākajai

izpētei. Un turpmākās izpētes procesā iesim uz visām viensētām, un visu darīsim, bet tas ir

pēc tam, kad ir saņemta IVN Programma.

Dainis: skaidrs, bet visu laiku ir kaut kādi aptuvenie, atbildība no kā paprasīt galīgi nekāda.

I.Gavena: precīzas atbildes būs tad, kad būs IVN Ziņojums. Šajā etapā nav iets un mērīts,

pieejamās kartes var būt neprecīzas, iespējams nav skaidrs kura ir dzīvojamā māja, kur

šķūnis. Šobrīd tas ir aptuveni un pieņēmumi, kuri tiks precizēti IVN procesā.

Dainis: par šo apspriedi, ļoti nepiemērots laiks. Būtu pazvanījuši uz pašvaldību. Mēs zinām,

ka ir Ziemassvētku laiks, pirmssvētku dienas, visiem ir bērni šeit, Grundzāles pamatskolā ir

eglīte, es bērnam netieku uz eglīti. Tas arī parāda attieksmi. Paldies



I.Gavena: Es jau atvainojos par pagājušo sanāksmi un varu to izdarīt vēlreiz. Un sanāksme ir

šodien, tāpēc, ka tehnisko problēmu dēļ nenotika plānotā.

Evija Zurģe: Pārstāvu Smiltenes novada pašvaldību. Iepazīstoties ar informatīvo materiālu,

nav ievērtēts detaļās tas, kas ir rakstīts teritorijas plānojumā. Un ir atsauce uz

normatīvajiem aktiem, kas labu laiku nav vairs spēkā. Piekrītot, ka var nebūt detalizācija, bet

esošie normatīvie akti būtu jāizanalizē pēc būtības. Bet protams mēs sniegsim savu

atzinumu noteiktajā termiņā.

I.Gavena: Paldies. Es atvainojos, ja kaut kur ir iezagusies kļūda.

Aldis Reķis: Pēc likuma mums ir paredzēts no sludinājuma 10 dienas Sludinājums izvietots

15.decembrī, līdz šai dienai pagājušas sešas vai 7 dienas. Kādēļ netiek ievērotas likuma

normas? Tas ir pirmais.

II.Gavena: Šī ir atkārtota sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Nevēlējāmies Ziemassvētku

laikā organizēt šo sanāksmi.

Aldis Reķis: Likumā nekas nav rakstīts par atkārtotajiem vai neatkārtotajiem. Ekspertes

kundze, lūdzu pārlasiet. Nākošais jautājums par ceļiem un putekļiem. Gribētu, lai Jūs

atzīmējiet, ka ceļus ir jāasfaltē. Mums ir precedents, es lasīju vienu ziņojumu šogad. Knaufs

kaut kādu karjeru tur bija palaidis un gar privātām mājām tika asfaltēti ceļi. Kā jūs to variet

komentēt

I.Gavena: Knaufs ir liela starptautiska kompānija, kuriem Latvijā ir jau 3 karjeri un viņiem šīs
finansiālās iespējas ir nesalīdzināmi lielākas. Normālam karjera izstrādātājam nav tāda

peļņa lai nodrošinātu 3,5km gara ceļa posma asfaltēšanu.

Aldis Reķis: Būs jāatrod. Ja es izdomāšu vēl kādu jautājumu, tad pajautāšu.

I.Gavena: Paldies Jums par ieteikumiem, vai Jūs lūdzu varētu tos arī rakstiski iesūtīt Vides

pārraudzības valsts birojam. Protokolā viss būs fiksēts, bet būtu labi.

Vairāk aktīvu jautātāju nav

Aleksandrs Ļubinskis turpmāk nolasa Sarunu daļā rakstiski uzdotos jautājumus

Jautājumi ir 3 lielos blokos. 1. varētu būt organizatoriskie jautājumi un tie jau tika lielā mērā
atbildēti.

1.Šai videoprezentācijai bija jābūt ievietotai pirms sapulces, tā paredz likums - kāpēc tas

netika darīts?

I.Gavena: Bija ievietota prezentācija, man nelikās, ka papildināta ar manu seju tā būtu

uztveramāka. Šī prezentācija sanāksmes laikā būs pieejama video materiāla veidā līdz

sabiedriskās apspriešanas beigām.

2. Ir ziņojums, ka vēstule par šodienas apspriedi ir saņemta tikai šodien vai vakardien.

3. Rakstisks komentārs, ka Sludinājums tika ievietots avīzē Smiltenes Novada Vēstis

15.decembrī, bet sapulce notiek 21.likumā paredzētas ne mazāk kā 10 dienas. Kāpēc nav

ievērotas likuma prasības.

4. Kāpēc jūs vadāties tieši pēc 2011. gada 25 janvāra MK noteikumi Nr 83.



I.Gavena: Atvainojos par tehnisku kļūdu

5. Jautājumi par uzņēmumu: Prezentējiet lūdzu uzņēmumu "Menergo mežs" lai mēs varam

saprast kas tā tāda ir, kas ir īpašnieki, cik liels pamatkapitāls, Cik darbiniekus šobrīd
nodarbina, cik plāno ieguldīt līdzekļus projektā.

I.Gavena: Baidos, ka es uz šo jautājumu nevarēšu atbildēt un domāju šis nav IVN procesa

jautājums.

6. Kāda ir uzņēmuma "Menergo mežs" pieredze dolomītu karjeru izstrādē.

I.Gavena:  Cik zinu, šobrīd tādas pieredzes nav.

Aleksandrs Ļubinskis  tālāk jautājumu sadaļa par pašu karjeru:

1.vai spridzināšana būs ilgstoša???

I Gavena: spridzināšana ir dažas sekundes

2.Cik urbumi vienlaicīgi tiek sagatavoti un spridzināti?

I.Gavena: Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, spridzināšanas vietas, dolomīta stiprības, tie

var būt 10-20 urbumi, 50 urbumu arī līdz 100 urbumiem.

3. Cik dziļi ir plānots rakt rēķinot no zemes virskārtas?

I.Gavena: Zemes virskārtas ir mainīgs lielums. Šobrīd prognozējamais ieguves dziļums līdz

80m virs.J.L. atzīmes

4. kāpēc tik nekonkrēti noteikts ieguves dziļums 6-8m, tātad ieguve var būt arī 12m un

dziļāk???

I.Gavena: Ja ir 6-8m tad kā var būt 12m????

5. Ziņojumā minēts, ka līdz 90000m3 šķembu tiks iegūtas šķembas, prezentācijā 80 000m3

I.Gavena Šobrīd no galvas neprecizēšu, ja tāda atšķirība, tā ir mana kļūda Atvainojos. IVN

procesā viss tiks detalizētāk aprēķināts. Gribu atgādināt, ka šis nav IVN Ziņojums, tas būs

pēc IVN izpētes darbiem aptuveni pēc gada pusotra.

Precizējums Protokola sagatavošanas brīdī. Gan Informatīvajā materiālā (3.un 11.lpp.)

minēts, ka gadā tiks sagatavoti aptuveni 80 000m3 dolomīta šķembu, tas pats teikts arī
prezentācijas 9.slaidā.

6. Ziņojumā rakstīts, ka ieguves darbus paredzēts veikt 3 mēnešus gadā - sausajā laikā no

jūnija līdz augustam. Kāpēc tādas pretrunas?

I.Gavena: nē, šāda informācija tur nav. Kā jau teicu ieguves laiks ir siltais gada laiks aptuveni

no aprīļa līdz novembrim.

7.Jautājums cik augsti un plati ir vaļņi

I.Gavena: pašlaik ir tikai aptuvena vīzija, ar kuri tiks strādāts un precizēts ietekmes uz vidi

novērtējuma procesā, ieguves projekta izstrādē.

8. Dainis minējis, ka vēlētos piedalīties pie karjera robežu iezīmēšanas dabā gar sava

īpašuma robežu. Vai tāda iespēja varētu būt??



I.Gavena: Jā protams. Domāju, ka īpašuma robežas jau ir noteiktas.

9.Cik gadus tiek plānota izstrāde???

I.Gavena: Šobrīd uz šo jautājumu neatbildēšu tas ir atkarīgs no kopējiem akceptētajiem

krājumiem un Licences teritorijas, pēc tiem varēs aprēķināt ieguves laiku.

10.Kur būtu iespējams apskatīt kādu rekultivētu dolomīta ieguves karjeru.

I.Gavena: Ātrumā nevaru atbildēt. Ļoti slikti rekultivēts Remīnes. Ja Jūs man iedotu savu

kontaktinformāciju, es noteikti atbildēšu. Varētu ieteikt Knauf rekultivēto karjeru Sauriešos.

Tas gan ir ģipša un dolomīta karjers, bet principā rekultivācija ir identiska.

11. Dabas datu sistēmā Ozols redzami divi ĪA biotopi kuri tieši robežojas ar plānoto

teritoriju. Iekļauti tur pirms vairākiem gadiem. Vai jūs cenšaties noslēpt informāciju

I.Gavena, Necenšos slēpt

12.Kāpēc pašvaldībai jāiesaistās apsekošanā, tas ir uzņēmuma pienākums.

I.Gavena: Mēģināšu paskaidrot. Zemes vai mājas īpašniekam nav pienākums šādu

uzņēmuma apsekotāju ielaist un uzņēmumam nav nekādu tiesību bez atļaujas iet svešā
īpašumā. Iespējams ar pašvaldības atbalstu to var realizēt.

13.Kas būtu, ja oficiāli aizliegsim mainīt, pazemināt gruntsūdens līmeni man piederošos

īpašumos, jo mēs esam tieši tādi paši zemes dzīļu resursu īpašnieki???

I.Gavena: Līdz šim tāds precedents nav bijis. Nevaru atbildēt, Acīm redzot caur tiesu

panākams šāds lēmums.

14. Kurš var garantēt, ka darbi karjerā un produkcijas transportēšana notiks tiešām tikai

darba dienās un darba laikā? Kurš kontrolēs to, vai izvedējtransports ievēro ātruma

ierobežojuma ceļazīmi?

I.Gavena: Par izvešanas laikiem atbildīgs izstrādātājs, ārpus šī noteiktā laika neuzkrauj

automašīnas. Par ceļu satiksmes noteikumiem acīmredzot Ceļu policija.

15. Kā tiks nodrošināta ceļa V247 kvalitāte visa gada garumā? Ko nozīmē "centīsies" uzturēt

ceļu. Ceļš ir valsts ceļš un pašvaldībai tas nav jāuztur kārtībā.

I.Gavena: Ar ceļa apsaimniekotāju ir jāvienojas par iespējamo līdzdalību.

16. Ceļiem nav tikai problēma ar putekļiem, bet ar lielo mašīnu sagandēto segumu!

I.Gavena: Cik es zinu, šobrīd šim ceļam nav svara ierobežojumi. Bet jebkurā gadījumā, tās ir

sarunas ar ceļa apsaimniekotāju.

17. V-247 ir valsts autoceļš kāds sakars ar pašvaldību?!!!

I.Gavena: Pareizais formulējums būtu “ar ceļa apsaimniekotāju”

18. Jūs modelējat ar Salaspils karjerām, bet tur iegūst pavisam citu derīgo izrakteni un tam ir

pavisam cits blīvums un cietība!!!

I.Gavena: Atvainojos, nekas nav modelēts. Jūs jautājāt par rekultivētu karjeru un šis pirmais

ienāca prātā. Karjers ļoti līdzīgs, derīgais slānis dolomīts ar ģipša starpslāņiem, analoga

rekultivācijas metode.



19. Vasarā valdošie vēji nāk tieši no karjera.

I.Gavena: Šobrīd es nekomentēšu uz kuru pusi ir valdošie vēji. IVN procesā tiks veikta gan

gaisa, gan trokšņa izplatības modelēšana, tai skaitā ņemot vērā vēja rozi. Dainis papildina:

Vasarā valdošie ir D, DR vēji, lielākā daļa viensētu atrodas tieši tajā pusē karjeram, otrā
pusē uz dienvidu pusi neatrodas neviena māja. Šobrīd nevaru pateikt neko vairāk, kā to, ka

ietekmes uz vidi procesā tiks veikta modelēšana.

20. Vai pēc spridzināšanas iegūtos bluķus nedrupinās:

I.Gavena: Jā protams, jau minēju, ka plānota gan drupināšana, gan sijāšana.

21. Tad to Ziņojumu nevarēs vairs grozīt.

I.Gavena: Vēlreiz mēģinu paskaidrot, ka šobrīd nav Ziņojums. Ietekmes uz vidi novērtējuma

Ziņojums, kurš ietver arī atbildes uz jautājumiem un ne tikai, kurā būs plašs izpētes

materiāls un viņa analīze, būs pēc aptuveni gada vai pusotra. Šobrīd mēs esam pašā
sākumā, informācija ietver virkni pieņēmumu, kas turpmākajā izpētes procesā tiks pētīti un

detalizēti

22. Gribu atgādināt, ka plānotais ieguves teritorijai no 2020.gada 25.marta ir spēka

Smiltenes novada teritorijas plānojums, kurā karjera ieguvei un jaunu karjeru izveidei ir

noteikti noteikumi, kuri jāievēro.

I.Gavena: Bez šaubām tie tiks ievēroti.

Vairāk rakstisko jautājumu nav, Aleksadrs Ļubinskis aicina klātesošos uzdot jautājumus, ja

tādi ir

Aldis Reķis: Es par to troksni. Mēs blakus dzīvojam un iepriekšējā periodā man jau bija

sūdzības, kur visādi centās no manis atkratīties visi iespējamie dienesti. Bet troksnis mums

bija liels no karjera. Teiksim karjeram darbojas dīzeļģenerators, darbojas šī atpumpēšanas

sūkņi. Klusos jūnija vakaros, pirms Jāņiem, kad viss apkārt ir kluss, mums ir traktora smags

troksnis visu laiku. Tātad varētu piezīmēt tajā plānā: Nav pieņemams ja kaut kādi sūkņi,

kaut kādas drupināšanas iekārtas darbosies atklātā vidē. Viņas visas ir jāievieto skaņas

izolējošos angāros vai kaut kādās tādās lietās. Gribat rakt dolomītu, izdariet kaut ko. Jums

tas ir jāieliek iekšā kā vēlamais, nē, nepieciešamais. Jo ir karjeri, kur ļoti maz kaut ko var

dzirdēt, jo viņiem ir drupināšanas iekārtas un visi tie ģeneratori izvietoti kaut kādās būvēs.

Tāpēc es prasīju par uzņēmēju un viņa pieredzi. Būs jāiegulda kaut kas. Tas ir arī tas

nodrošinājums, kas viņiem nav. Es zinu, pēc Lursoft Menergo mežs pamatkapitāls ir 10 EUR

un viens strādājošais, ja neviens nezin. Tad kāds nodrošinājums viņam var būt. Jā, viņi var

izstrādāt projektu, bet visiem ir saprotams, ka ar tādu naudiņu neviens neko nevar attīstīt
cilvēcīgi. Tāpēc mums kā iedzīvotājiem rodas ļoti liela neticība tam.

I.Gavena Paldies tas tiks fiksēts Protokolā.

Vairāk jautājumu nav

I.Gavena informē, ka: līdz 10.janvārim turpinās sabiedriskā apspriešana. 3 dienu laikā pēc

sanāksmes tiek sagatavots protokols un publicēts mājas lāpā tur pat kur visa informācija par

šo sabiedrisko apspriešanu. Tāpat publicēts tiks šīs sanāksmes ieraksts un jebkurš var izteikt

savus aizrādījumus vai pretenzijas, viedokļus, rekomendācijas līdz 10 janvārim. Ikviens arī
var rakstīt uz Vides pārraudzības valsts biroju, variet sūtīt arī uz mājas lapu, viss tiks nodots



Birojam. Pēc tam Vides pārraudzības valsts birojs izstrādās ietekmes uz vidi novērtējuma

Programmu un saskaņā ar to tiks uzsākta izpēte. Izpēte parasti ilgst gadu, pusotru, pa to

laiku tiek sagatavots ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums un tad būs Ziņojuma

sabiedriskā apspriešana.

Aleksadrs Ļubinskis pasludina sanāksmi par slēgtu, pateicas visiem par dalību.

Sanāksme tiek slēgta

Laika posmā no 19.decembra līdz 23.decembra 18:00 nav saņemti rakstiski jautājumi vai

iebildumi.

Protokolu sagatavoja: I.Gavena


