
Bazn cas iela 7, Sigulda, LV-2150, tālr. 67509545, e-pasts pasts@daba.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguldā 

 

21.06.2019. Nr. 4.9/3767/2019-N 

Uz 13.05.2019. Nr. 166/19 

 

 

 

SIA „Vides Konsultāciju Birojs” 
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Vides pārraudzības valsts birojam 

vpvb@vpvb.gov.lv 

 

 

Par ietekmes uz vidi novērtējuma  ziņojumu 

 

Dabas aizsardz bas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir sa ēmusi SIA „Vides 
Konsultāciju Birojs” 13.maija vēstuli, kurā Pārvalde tiek informēta, ka SIA „Vides 
Konsultāciju Birojs” ir  sagatavojusi ietekmes uz vidi zi ojumu – der go izrakte u (kūdras) 
ieguves lauku paplašināšanai kūdras atradnē “Jegorovas purvs”, Baltinavas  novadā 

(turpmāk - Zi ojums).  
Pārvalde ir iepazinusies ar sa emto Zi ojumu, kas pieejams ar  t mekļvietnē 

http://www.vkb.lv/vkb-pakalpojumi/10-vides-konsultacijas/91-pazi%C5%86ojums-par-

paredz%C4%93t%C4%81s-darb%C4%ABbas-ietekmes-uz-vidi-zi%C5%86ojuma-

sabiedrisko-apsprie%C5%A1anu. 

 

Izvērtējot Zi ojumu un tā pielikumus, Pārvalde konstatē:  
1. Paredzētās darb bas iespējamā ietekme uz dz vo dabu (sugām un biotopiem) 

paredzētās darb bas teritorijā un tai pieguļošajā teritorijā analizēta Zi ojuma 
nodaļās 3.8. un 4.12. Kopumā tiek secināts, ka “ emot vērā zemas kvalitātes 
biotopu izplat bu un atradnes teritorijas nepiemērot bu purvam specifisko putnu 
sugu ligzdošanai, atradne kopējās bioloģiskās daudzveid bas saglabāšanā ir 
maznoz m ga”. Šis secinājums tiek balst ts uz Zi ojumam pievienotu sertificēta 
sugu un biotopu eksperta U.Bergma a 2015. gada 6. novembra atzinumu.  

2. Zi ojumā ir konstatētas redakcionālas dabas nepiln bas: 

2.1.  Piemēram, atsauce uz NATURA 2000 teritoriju “Motr nes ezers” ir 
3.9. nodaļā, bet nav 3.8. un 4.12. nodaļās.  

2.2. 4.12.nodaļā norād ts: “Paredzams, ka kūdras ieguves vietā pēc ieguves 
pabeigšanas un rekultivācijas palielināsies bioloģiskā daudzveid ba.” Tomēr 
tālāk netiek paskaidrots, kā tas izpaud sies, kā ar  šādi secinājumi nav iekļauti 
sertificētā eksperta atzinumā. 
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2.3. Zi ojuma 27.lpp. tiek minēts, ka pastāv iespēja, ka atradni piln bā 
neizstrādās un tikai daļa no kūdras tiks iegūta. Vides pārraudz bas valsts biroja 
Programmā Nr.5-03/3 ietekmes uz vidi novērtējumam 3.2.6.2. punkts paredz, 

ka prognozējamas plat bas, vēlams pa gadiem, kurās tiek veikta kūdras ieguve, 
kurās tiek veikta attiec ga rekultivācija, savukārt prognozi par kūdras ieguvi 
nepieciešams sastād t gan plat bai, kādā vienlaic gi varētu tikt veikta ieguve, 

gan ieguves apjomiem. Lai gan Zi ojumā ir iekļauts kartogrāfiskais materiāls, 
kurā ieguves plat ba sadal ta pa ieguves iecirk iem un sniegts izvērtējums 
iegūstamajam kūdras apjomam, kā ar  norād ti iespējamie rekultivācijas 
scenāriji, no kuriem vēlamākais ir meža atjaunošana, iekļautā informācija ir 
vispār ga un nekonkrēta – t.i., nav skaidri norād ts un definēts darb bas veicēja 
pienākums veicināt efekt vu resursu izmantošanu, ne tikai iegūstot komerciāli 
izdev gāko resursu daļu. 

2.4. Vides pārraudz bas valsts biroja izsniegtās Programmas Nr.5-03/3 7.punktā 
iekļauts nosac jums iekļaut pras bas vides monitoringam un ietekmju 
uzraudz šanai. Pārvaldes ieskatā Zi ojumā š  sadaļa ir nepiln ga, jo sertificētais 
eksperts atzinumā norād jis, ka nepieciešams saglabāt dzērve u las šanas vietas 
un nav skaidrs, vai un kā darb bas veicējs varēs to plāno uzraudz t; 

2.5. Zi ojuma 139.lpp. norād ts, ka veicot kūdras ieguvi netiks apdraudētas paši 
aizsargājamas sugas un biotopi, Zi ojuma 123.lpp. norād ts, ka paredzētās 
darb bas teritorija neatrodas paši aizsargājamā dabas teritorijā, kā ar  
paredzētās darb bas tiešā teritorijā neatrodas ES noz mes biotopi. Sertificētais 
eksperts atzinumā ir norād jis, ka teritorijā ir sastopams ES noz mes biotops 
7120 “Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā 
atjaunošanās”, kas veicot plānoto darb bu tiks pārveidots. L dz ar to Pārvalde 
aicina precizēt zi ojumu, norādot, cik ha ES noz mes biotopa 7120 tiks 
izn cināti, un kāda ir š s darb bas ietekme uz konkrētā biotopa aizsardz bu 
reģionālā un lokālā mērogā. Tas sasaucas ar  ar Vides pārraudz bas valsts biroja 
izsniegtās Programmas Nr.5-03/3 nosac jumu, izvērtēt plānotās darb bas 
ietekmi uz ES noz mes biotopiem. 

2.6. Pārvalde vērš uzman bu uz faktu, ka ES noz mes biotopu 7120 “Degradēti 
augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās” ir iespējams 
atjaunot par ES noz mes biotopu 7110* “Akt vi augstie purvi”, ja tiek veikti 
pasākumi, kas novērš susināšanu, kā ar  ilgstošākā laika posmā š s plat bas var 
dabiski pārveidoties par purvaina meža biotopiem, l dz ar to būtu precizējams 
apgalvojums par to, ka šim biotopam nav atjaunošanās perspekt va. 

2.7. Alternat vu izvērtējums veikts galvenokārt attiec bā uz transportēšanas 
ceļiem, bet attiec bā uz pārējām darb bām Zi ojumā atrodamas vispār gs 
vērtējums, kas atkar gs no darb bas veicēja vēlmēm. 

 

 

Pārvalde norāda, ka sugu un biotopu aizsardz bas jomā sertificētā eksperta Uģa 
Bergma a atzinums ir sagatavots pietiekoši kvalitat vi, tomēr tā kā Uģis Bergmanis ir 

AS "Latvijas valsts meži" darbinieks - vecākais vides eksperts, Pārvalde lūdz Vides 
pārraudz bas valsts birojam izvērtēt, vai šajā situācijā nav saskatāmas interešu konflikta 



paz mes, jo Zi ojumā kā paredzētās darb bas ierosinātājs ir norād ta AS “Latvijas valsts 
meži”. 

emot vērā iepriekš minēto, Pārvalde aicina Zi ojuma tekstā veikt redakcionālus 
precizējumus.  

 

 

Ar cie u 

Dabas aizsardz bas departamenta direktore     G. Strode 

 

ŠIS DOKUMENTS PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA Z MOGU 

 

 
Pilāts 29198590, 
valdis.pilats@daba.gov.lv 

Strode 29455010 

gita.strode@daba.gov.lv 
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R ZEKNES RE ION L  VIDES P RVALDE 
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R zekn  

23.05.2019. Nr.7.5.-20/724 

Uz: 13.05.2019. Nr. 164/19 

 SIA „Vides Konsult ciju Birojs” 

 birojs@vkb.lv 

   

Par IVN ziņojumu 

 

Valsts vides dienesta R zeknes re ion l  vides p rvalde izskat ja Jūsu sagatavoto 
ietekmes uz vidi nov rt juma ziņojumu „Der go izrakteņu (kūdras) ieguves lauku 

paplašin šanai kūdras atradn  „Jegorovas purvs” Baltinavas novad ” un sniedz š dus 
priekšlikumus: 

1. ziņojum  ir j iekļauj kartogr fiskais materi ls, kur kūdras ieguve netiks veikta, 
ņemot v r  ierobežojumus (aizsargjoslas, ierobežojumus pierobežas josl ), k  
tas pras ts Vides p rraudz bas valsts biroja sagatavotaj  Programm  ietekmes 
uz vidi nov rt jumam Nr. 5-03/3; 

2. ziņojum  ir j apr ķina un j nor da kop j  zemes plat ba, kurai tiks veikta 
l dzšin j  izmantošanas un/vai zemes lietošanas veida maiņa (atmežošana vai 
apauguma noņemšana), sniedzot inform ciju par iesp jamu celmu, 
nepieciešam bas gad jum  ar  grunts, izvietošanu vai izmantošanu, k  tas 
pras ts Vides p rraudz bas valsts biroja sagatavotaj  Programm  ietekmes uz 
vidi nov rt jumam Nr. 5-03/3; 

3. ziņojum  ir j nov rt  iesp jam  ietekme uz dzeram  ūdens resursiem (ar  
viens tu ak m) un kvalit ti, un j paredz ietekmes mazinošie pas kumi av riju 
gad jum  gruntsūdens pies rņojumam ar naftas produktiem no ieguves darbos 
un transport šan  izmantot s tehnikas, t  k  gruntsūdens l menis atradn  ir 
sal dzinoši augsts, kvart ra un zemkvart ra ūdens horizonti ir savstarp ji v ji 
norobežoti, un k  tiek nor d ts ziņojum , pat pazeminot gruntsūdens l meni 
atradnes der gajam materi lam zem t  ieguloš s gruntis, visticam k, būs ūdens 
pies tin tas, t d j di ietekm jot smag s tehnikas izmantošanas un 
p rvietošan s apst kļus purva teritorij , pastiprinot iesp ju av riju gad jumos 
rad t negat vu ietekmi uz gruntsūdens kvalit ti, jo pies rņojums var, 
sal dzinoši, viegli infiltr ties Daugavas spiedūdeņu horizont .  

 

 

Direktore . Ruskule 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA Z MOGU 

 

 

Kotova, 64638203 

inese.kotova@rezekne.vvd.gov.lv 
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