Latvijas Republikas Vides ministrija

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS
Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045 (tālrunis: 7321173; fakss: 7321049)

Atzinums Nr. 10
par grants - smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu
Derīgs līdz 2009.gada 5.oktobrim.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA “Garkalnes grants”, reģistrācijas
Nr.40003486521, adrese: Vidzemes šoseja 1, Garkalnē, Garkalnes pag., LV – 2137,
tālrunis 7374662.
Noslēguma ziņojuma izstrādātājs: SIA “Geo Consultants”,
Nr.40003340949, adrese: Olīvu ielā 9, Rīgā, LV – 1004.

reģistrācijas

Pamatojoties uz SIA “Garkalnes grants” 2006.gada 5.septembrī Vides pārraudzības
valsts birojā iesniegto grants - smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas” Slampes
pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, tika uzsākta atzinuma
sagatavošanas un izdošanas procedūra saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 19.pantu.
1. Paredzētās darbības nosaukums - grants - smilts ieguve.
2. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta - SIA “Garkalnes grants”
piederošais nekustamais īpašums “Efejas” (zemes kadastra Nr. 9080 008 0057,
kopplatība 19,1 ha) Tukuma rajona Slampes pagastā.
3. Īss paredzētās darbības raksturojums
Izskatot SIA “Garkalnes grants” 2005.gada 22.novembra Iesniegumu ietekmes uz
vidi novērtējumam, Vides pārraudzības valsts birojs 2005.gada 1.decembrī pieņēma
lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu SIA “Garkalnes grants”
grants - smilts ieguvei zemes īpašumā “Efejas”, pamatojoties uz likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 4.panta (1)daļas 1)punktu un šā likuma 1.pielikuma “Objekti,
kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punktu.

Atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegtajai informācijai grants smilts ieguve paredzēta SIA “Garkalnes grants” piederošajā nekustamajā īpašumā
“Efejas” (zemes kadastra Nr. 9080 008 0057, kopplatība 19,1 ha), kurā atrodas divi
grants - smilts licences laukumi – laukums Nr.1, kura platība 9,5 ha, un laukums Nr.2,
kura platība 7,1 ha. Tā ir bijusī padomju armijas radiolokatoru teritorija, kas izvietota
apmēram 1 km attālumā uz ziemeļiem no autoceļa Tukums – Jelgava. Teritorija ir
līdzena ar nelielu kritumu austrumu virzienā. Zemes virsmas augstuma atzīmes ir no
59 m v.j.l. līdz 56 m v.j.l. Teritorija ir dabīgi labi drenēta. Bez tam, teritoriju ziemeļu dienvidu virzienā šķērso arī divi grāvji, pa kuriem virszemes notece tiek novadīta
tuvākajās ūdenstecēs – Stirnupītē un Skudrupītē, kas tek austrumos no ieguvei
paredzētās teritorijas. Patlaban nekāda saimnieciska darbība šajā teritorijā netiek
veikta. Uz dienvidiem un uz austrumiem no zemes gabala “Efejas” atrodas degradētas
bijušās padomju armijas teritorijas, patlaban attiecīgi zemes gabali “Kalējspaļļi” un
“Bārbeles”, kā arī zemes gabali “Ozolspaļļi” un “Draudzības”. Uz rietumiem no
atradnes “Efejas” teritorijas atrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ar
viensētām “Buividi” un “Akoti”, kuru dzīvojamās mājas atrodas apmēram 50 m
attālumā no grants – smilts ieguvei paredzētās teritorijas. Savukārt citu saimniecību
dzīvojamās mājas izvietotas tālāk par 100 m no zemes gabala “Efejas”, proti, mājas
“Ozolspaļļi” apmēram 110 m attālumā, bet mājas “Kalējspaļļi” apmēram 120 m
attālumā. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka 1 km rādiusā ap grants smilts ieguvei paredzēto teritoriju nav sabiedrisko ēku. No 1 līdz 2 km attālumā uz
ziemeļiem no zemes gabala “Efejas” atrodas smilts – grants atradne “Kažoki”.
No autoceļa P98 Jelgava – Tukums, izmantojot pagasta un servitūtu ceļus, zemes
gabalam “Efejas” iespējams piebraukt no ziemeļu un dienvidu puses. Piebraucot no
ziemeļiem, autotransports virzītos gar mājām “Silgaiļi”, “Lukši” un “Jaunaļčas”, kas
izvietotas pagasta autoceļa tiešā tuvumā. Savukārt, piebraucot no dienvidiem,
autotransports virzītos gar mājām “Buividi”, kas atrodas pie servitūtu ceļa. Ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka SIA “Garkalnes grants”, ieinteresētajām
pusēm savstarpēji vienojoties, plāno izmantot dienvidu puses piebraucamos ceļus,
veicot to kravnesības uzlabošanu, kā arī paredzēts izmantot servitūta ceļu starp zemes
gabaliem “Efejas” un “Gaiķi”, kas ir piemērots autotransportam ar celtspēju virs 100
tonnām.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros zemes gabalā “Efejas” tika noņemti 10 augsnes
un grunts paraugi. Paraugu laboratorijas analīžu rezultāti liecina, ka Ministru kabineta
2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitātes normatīviem” noteikto parametru koncentrācijas grants - smilts ieguvei
paredzētajā teritorijā nepārsniedz piesardzības robežlielumu (B vērtība). Savukārt
gruntsūdens paraugu laboratorijas analīžu rezultāti liecina, ka ieguves teritorijā
gruntsūdens kvalitāte saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumiem
Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” atbilst mērķlielumiem.
Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija – Ķemeru nacionālais parks, kas ir arī
Latvijas “NATURA 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija, atrodas 5,5
km attālumā no ieguvei paredzētās teritorijas. Līdz ar to netiek prognozēta negatīva
ietekme uz iepriekš minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju. Saskaņā ar ziņojumā
sniegto informāciju, zemes gabalā “Efejas”, tam piegulošajās teritorijās un tuvākajā
apkārtnē nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas vai biotopi.
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Plānotā karjera tuvumā (3 km rādiusā) nav ne valsts nozīmes, ne vietējās nozīmes
kultūras pieminekļu.
Tā kā objektā netiek plānota gruntsūdens līmeņa pazemināšana, tad netiek prognozēta
ietekme uz apkārtējo māju ūdens apgādes avotiem. Vienlaikus ziņojuma autori pieļauj
varbūtību, ka lejpus karjera austrumu virzienā tuvāko viensētu akās varētu
pasliktināties ūdens kvalitāte, palielinoties suspendēto vielu daudzumam.
Atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas prasībām noslēguma ziņojumā ir izvērtētas
iespējamās alternatīvas grants – smilts karjera izstrādei zemes gabalā “Efejas”, proti,
1) derīgā izrakteņa ieguve ar vai bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanu,
2) iegūtā materiāla izžāvēšana un uzglabāšana karjerā, veidojot uzkrājumus, vai
sašķirotā materiāla tūlītēja realizācija,
3) trīs iespējamie transportēšanas maršruti līdz autoceļam Jelgava – Tukums.
Izvērtējot dabas vides, sociālos un ekonomiskos aspektus saskaņā ar izvēlētajiem
novērtējuma kritērijiem, par piemērotāko uzskatāma grants – smilts karjera izstrāde
bez gruntsūdens līmeņa pazemināšanas, sašķirotā materiāla tūlītēja realizācija un
produkcijas transportēšanai līdz autoceļam Jelgava – Tukums izmantot ceļus, kas iet
gar karjera dienvidu malu.
Saskaņā ar ģeoloģiskās izpētes datiem zemes gabala “Efejas” teritorijā atrodas līdz
1908 tūkstošiem m3 A kategorijas grants - smilts krājumu, no tiem 138 tūkstoši m3
grants. Derīgā izrakteņa slānis laukumā Nr.1 vidēji ir 13,20 m biezs, bet laukumā
Nr.2 vidēji 9,20 m biezs. Derīgo izrakteni vispirms paredzēts iegūt teritorijas ziemeļu
daļā (laukums Nr.1). Grants - smilts ieguve paredzēta ar atklāto paņēmienu - ar
ekskavatoru, ieguvi veicot divos slāņos (kāplēs), katra slāņa biezums no 6,6 m līdz 8,0
m. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā norādīts, ka gruntsūdens līmeņa
pazemināšana (gruntsūdens atsūknēšana) karjerā netiks veikta, jo gruntsūdens
laukumā Nr.1 atrodas 9,7 m līdz 11,9 m dziļumā, bet laukumā Nr.2 gruntsūdens ir 5 m
līdz 9,2 m dziļumā, savukārt grants – smilts rakšanai paredzētā tehnika ir piemērota
rakšanai arī ūdenī līdz 15,5 m dziļumam. SIA “Garkalnes grants” plāno veikt grants smilts izstrādi līdz 14 m dziļumam, tātad karjera pamatnes plānotās atzīmes būs no
41,0 m v.j.l. līdz 43,0 m v.j.l. Tā kā tehnoloģiskais process paredz izraktās smilts
skalošanu, lai atdalītu māla daļiņas, tad teritorijā paredzēts izrakt divus dīķus – vienu
ūdens ieguvei, otru izmantotā ūdens nostādināšanai (māla daļiņu izgulsnēšanai).
Izrakto materiālu pa transportiera lentēm paredzēts nogādāt skalošanas iekārtā, kuras
jauda 240 m3 maiņā, un tālāk sijāšanas – šķirošanas iekārtā. Notekūdeņus no
skalošanas pēc attīrīšanas paredzēts atkārtoti izmantot tehnoloģiskajām vajadzībām.
Nostādināto māla frakciju paredzēts pārsūknēt karjera izraktajā daļā.
Objektā gadā plānots izstrādāt ap 150000 m3 derīgo izrakteņu, grants - smilts ieguvi
veicot nepārtraukti visu gadu 24 stundas diennaktī. Karjerā “Efejas” iegūtā grants –
smilts būs derīga izmantošanai ceļu uzbērumu veidošanai, ceļu virskārtas
remontdarbiem, kā arī skalotā un šķirotā smilts var tikt izmantota betona un
asfaltbetona ražošanā. Karjeru plānots izstrādāt 12 gadu laikā, taču praktiski karjera
izstrāde būs atkarīga no tirgus pieprasījuma.
Darbinieku vajadzībām objektā paredzēts izvietot vagoniņus. Objekta apgādei ar
elektroenerģiju paredzēts uzstādīt dīzeļģeneratoru. Darbinieku vajadzībām
nepieciešamo dzeramo ūdeni paredzēts pievest šim nolūkam paredzētās tvertnēs.
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Komunālos notekūdeņus paredzēts savākt izsmeļamā bedrē, noslēdzot līgumu par to
izvešanu uz Slampes notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā iekļautais paredzētās darbības gaisu
piesārņojošo vielu (slāpekļa dioksīds, oglekļa oksīds, cietās daļiņas PM10) izkliedes
modelēšanas aprēķini liecina, ka normatīvos noteiktās robežvērtības atradnei tuvāko
dzīvojamo māju apkārtnē netiks pārsniegtas. Karjera darbības laikā un gatavās
produkcijas transportēšanas rezultātā paaugstināta trokšņa līmeņa diskomforts tiek
prognozēts mājās “Buividi” un “Akoti”, līdz ar to ir paredzēti konkrēti pasākumi, lai
mazinātu un novērstu diskomfortu šo māju iedzīvotājiem.
Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz izvērtētās dokumentācijas analīzi,
secina, ka:
 grants - smilts ieguve paredzēta ar atklāto paņēmienu divās kāplēs ar kāpli no
6,6 m līdz 8,0 m;
 lai veiktu plānoto karjera izstrādi, nav nepieciešama gruntsūdens līmeņa
pazemināšana;
 tiek pieļauta varbūtība, ka lejpus karjera austrumu virzienā tuvāko viensētu
akās varētu pasliktināties ūdens kvalitāte, palielinoties suspendēto vielu
daudzumam tajā;
 karjerā paredzēta smilts skalošana;
 ražošanai nepieciešamā ūdens apgādei karjera teritorijā paredzēts izveidot
dīķi;
 skalojamā ūdens savākšanai un attīrīšanai paredzēts izveidot nosēddīķi;
 notekūdeņus no smilts skalošanas pēc attīrīšanas (nostādināšanas) paredzēts
atkārtoti izmantot tehnoloģiskajām vajadzībām;
 karjera izstrāde paredzēta visu gadu 24 stundas diennaktī;
 pēc grants – smilts izstrādes karjera teritorijā paredzēts izveidot ūdenskrātuvi;
 karjera izveidei paredzētās vietas tuvumā nav īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju;
 karjera izveidei paredzētās vietas tuvumā nav kultūras pieminekļu;
 lai mazinātu un novērstu trokšņa diskomfortu, tuvāko māju (“Buividi” un
“Akoti”) iedzīvotājiem, paredzēts ierīkot papildus aizsargstādījumus – blīvu
dzīvžogu gar karjera teritoriju, ieviest papildus trokšņa emisiju mazinošus
pasākumus (skaņu izolējoši apvalki) trokšņa avotos vai dzīvojamām mājām
ielikt pakešlogus;
 lai mazinātu un novērstu diskomfortu transportēšanas maršrutu tuvumā
dzīvojošo māju iedzīvotājiem, sausā laikā ceļa posmus paredzēts laistīt, bet
ziemā attīrīt no sniega un kaisīt;
 ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā nav konstatēti izslēdzoši apstākļi, kas
nepieļautu derīgo izrakteņu ieguvi zemes gabalā “Efejas”.
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4. Izvērtētā dokumentācija
 2005.gada 22.novembra SIA “Garkalnes grants” Iesniegums ietekmes uz vidi
novērtējumam grants - smilts ieguvei zemes īpašumā “Efejas” – 16 lapas;
 2005.gada 1.decembra Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.684 par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai –
1 lapa;
 2006.gada 2.janvāra SIA “Garkalnes grants” pieprasījums ietekmes uz vidi
novērtējuma Programmas izstrādei – 1 lapa;
 2006.gada 17.janvāra Programma ietekmes uz vidi novērtējumam grants smilts ieguvei zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā – 5 lapas;
 2006.gada 3.jūlija SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes
īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojums, 1 sējums, 101 lapa ar pielikumiem uz 68 lapām;
 2006.gada 3.jūlija SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes
īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojuma kopsavilkums, 1 sējums, 11 lapas;
 2006.gada 20.jūlija Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes
ierosinājumi un priekšlikumi darba ziņojuma pilnveidošanai – 2 lapas;
 2006.gada 28.jūlija SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes
īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojuma sabiedriskās apspriedes protokols ar tam pievienotajiem materiāliem
– 8 lapas;
 2006.gada 15.augusta Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums par grants smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi
novērtējuma darba ziņojumu – 6 lapas;
 2006.gada 5.septembra SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes
īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojums, 1 sējums, 109 lapa ar pielikumiem uz 72 lapām.
5. Informācija par paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotajiem
ieinteresēto pušu viedokļiem un argumentiem (tai skaitā par sabiedriskās
apspriešanas rezultātiem)
Informatīvie materiāli par SIA “Garkalnes grants” sagatavoto pieteikumu ietekmes uz
vidi novērtējumam grants - smilts ieguvei zemes īpašumā “Efejas” (zemes kadastra
Nr.9080 008 0057) Slampes pagastā bija pieejami Slampes pagasta padomē Tukuma
rajonā, Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē Dārza ielā 2,
Ventspilī un Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
Tā kā pēc paziņojuma publicēšanas likumdošanā noteiktajā laikā netika saņemti
pieprasījumi paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas veikšanai, Vides pārraudzības valsts birojs sagatavoja un 2006.gada
17.janvārī izsniedza Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam grants - smilts
ieguvei zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā.
Grants - smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas” Slampes pagastā ietekmes uz vidi
novērtējuma darba ziņojumu sagatavoja SIA “Geo Consultants” un 2006.gada 3.jūlijā

5

SIA “Garkalnes grants” to iesniedza izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā.
Darba ziņojums bija pieejams sabiedrībai Slampes pagasta padomē Tukuma rajonā,
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē Dārza ielā 2, Ventspilī un
Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē notika
2006.gada 28.jūlijā Slampes Kultūras pilī. Šo likumdošanā paredzēto iespēju
piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā izmantoja 11 interesenti.
Sanāksmes dalībnieki – plānotajam karjeram tuvāko māju īpašnieki - galvenokārt
interesējās par pasākumiem, kas tiks veikti trokšņa mazināšanai, kā arī par
iespējamām gruntsūdens līmeņa izmaiņām saimniecību akās.
Darba ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs saņēma
ierosinājumus un priekšlikumus darba ziņojuma pilnveidošanai no Valsts vides
dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes.
Sabiedriskās apspriešanas rezultāti un Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides
pārvaldes priekšlikumi ziņojuma pilnveidošanai tika apkopoti un iestrādāti Vides
pārraudzības valsts biroja 2006.gada 15.augusta atzinumā par darba ziņojumu.
Atzinumā par darba ziņojumu tika norādīts, kāda ziņojumā iekļautā informācija
papildināma vai precizējama, lai noslēguma ziņojums atbilstu izsniegtās programmas
un spēkā esošās likumdošanas prasībām.
Ņemot vērā Vides pārraudzības valsts biroja, iedzīvotāju un Valsts vides dienesta
Ventspils reģionālās vides pārvaldes izteiktās prasības un priekšlikumus, tika
sagatavots un 2006.gada 5.septembrī iesniegts izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts
birojā SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas”
Slampes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums. Noslēguma
ziņojums sabiedrībai bija pieejams Slampes pagasta padomē Tukuma rajonā, Valsts
vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē Dārza ielā 2, Ventspilī un Vides
pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, kā arī interneta mājas lapās
www.hcb.lv un www.vidm.gov.lv/ivnvb.
Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā iekļauto informāciju, lai apzinātu
vietējo iedzīvotāju viedokli par plānoto grants - smilts ieguvi, tika veikta iespējamā
karjera tiešā tuvumā esošo māju iedzīvotāju aptauja. Kopumā tika aptaujāti 16
respondenti. Visi aptaujātie bija informēti par iespējamo karjeru un neviens neiebilda
pret to. Četri respondenti paredzēto darbību vērtēja pozitīvi, jo domāja iegūt darbu
netālu no dzīves vietas. Pārējo aptaujāto attieksme bija neitrāla. Slampes pagasta
padome paredzēto darbību vērtē pozitīvi un atbalsta to.
6. Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi
Noslēguma ziņojums un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par to iesniedzams
Slampes pagasta padomē. Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma obligātie
nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi stājās spēkā tikai tādā
gadījumā, ja tiek saņemts likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 21. pantā
noteiktais akcepts paredzētās darbības realizācijai kārtībā, kāda noteikta Ministru
kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.355 “Paredzētās darbības akceptēšanas
kārtība”.
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Atradne “Efejas” teritorijas plānojumā likumdošanā noteiktajā kārtībā jāparedz kā
derīgo izrakteņu ieguves vieta.
Pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas jāsaņem derīgo izrakteņu ieguves
atļauja (licence) atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.449 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju izsniegšanas, kā arī ģeoloģiskās informācijas izmantošanas
vispārīgā kārtība” noteiktajam.
Par komunālo notekūdeņu, sadzīves atkritumu un ar naftas produktiem piesārņoto
atkritumu
izvešanu
jānoslēdz
līgumi
ar
atbilstošo
atkritumu
apsaimniekotājfirmām.
Lai izslēgtu grunts un gruntsūdens iespējamo piesārņojumu ar naftas produktiem,
paredzētās virszemes dīzeļdegvielas tvertnes jāizvieto ūdens un naftas produktus
necaurlaidīgā apvaļņojumā, kura ietilpība vismaz par 10% pārsniedz tvertņu
ietilpību.
Turpmākajā projektēšanā akceptētajam produkcijas transportēšanas ceļa trases
variantam jāprecizē troksņa diskomforta zonas skartās viensētas, jādetalizē troksni
ierobežojošie pasākumi, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija
noteikumos Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktos vides trokšņa
robežlielumus, un jānodrošina to ieviešana projekta realizācijas gaitā.
Jāizstrādā un jāsaskaņo ar pašvaldību preventīvo pasākumu plāns ietekmi
mazinošo pasākumu realizācijai.
Karjera rekultivācija jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē jāpieprasa un jāsaņem
vides aizsardzības tehniskie noteikumi.

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums
Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju un likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 20.panta pirmo daļu, Vides pārraudzības valsts birojs nolemj
rekomendēt SIA “Garkalnes grants” grants - smilts ieguves zemes īpašumā “Efejas”
Slampes pagastā projekta turpmāko izstrādi atbilstoši noslēguma ziņojumā
paredzētajiem risinājumiem un šajā atzinumā izvirzītajiem nosacījumiem.
Šo Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var pārsūdzēt Vides ministrijā mēneša
laikā no atzinuma spēkā stāšanās dienas.

Direktora vietnieks

A. Lukšēvics

2006.gada 5.oktobrī.
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