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

Rīgā

Atzinums Nr. 5
par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu smilts un smilts - grants
ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”

Derīgs līdz 2009.gada 9.maijam.
Paredzētās darbības ierosinātājs - VAS “Vidzemes ceļi” filiāle “Madonas 10.CP”,
vienotais reģistrācijas Nr.40003376471, adrese: Saules ielā 16, Madonā, LV – 4801,
tālrunis 4807191.
Noslēguma ziņojuma izstrādātājs - SIA “Eirokonsultants”,
Nr.40003403888, adrese: Eksporta ielā 6, Rīgā, LV - 1010.

reģistrācijas

Pamatojoties uz SIA “Eirokonsultants”, pasūtītāja - VAS “Vidzemes ceļi” filiāles
“Madonas 10.CP” uzdevumā 2006.gada 27.martā Vides pārraudzības valsts birojā
iesniegto smilts un smilts - grants ieguves derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”
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 - smilts un smilts - grants ieguve derīgo
izrakteņu atradnē “Ceļinieki”.
2. Paredzētās darbības iespējamā norises vieta – Madonas rajona Lazdonas
pagastā, zemes gabalos “Ceļinieki” (zemes gabala kadastra Nr.70660010089, platība
5,19 ha), “Ceļinieki 1” (zemes gabalu kadastra Nr.70660010010, 70660010091,
kopējā platība 13,03 ha) un “Ceļinieki 2” (zemes gabala kadastra Nr.70660010088,
platība 10,74 ha).
3. Īss paredzētās darbības raksturojums
Ietekmes uz vidi novērtējums smilts un smilts - grants ieguves derīgo izrakteņu
atradnei “Ceļinieki” tika uzsākts 2005.gada 31.maijā, kad Vides pārraudzības valsts
birojs, izskatot Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes veikto

sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu un tam pievienotos materiālus, pieņēma
lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību paredzētajai darbībai,
pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4., 11., 14. pantu un
1.pielikuma 25. un 30.punktu.
Atbilstoši ziņojumā sniegtajai informācijai smilts un smilts – grants atradne
“Ceļinieki” atrodas Madonas rajona Lazdonas pagastā pie Mārcienas pagasta robežas,
aptuveni 4km attālumā no Madonas Pļaviņu virzienā. Atradne atrodas apmēram 100m
attālumā no valsts 1.šķiras autoceļa P37 “Pļaviņas – Madona – Gulbene”, starp
autoceļu un paredzēto karjeru atrodas meža josla.
Paredzēta esošas, daļēji izstrādātas derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki” (zemes
gabala kadastra Nr.70660010089, platība 5,19ha) smilts un smilts – grants ieguves
licences laukuma paplašināšana par 23,77 ha, pievienojot zemes īpašumus “Ceļinieki
1” (zemes gabalu kadastra Nr.70660010010 ar platību 7,51 ha un Nr.70660010091 ar
platību 5,52 ha) un “Ceļinieki 2” (zemes gabala kadastra Nr.70660010088 ar platību
10,74 ha).
Zemes īpašumu (turpmāk “Ceļinieki”), ko veido zemes īpašumi “Ceļinieki”,
“Ceļinieki 1” un “Ceļinieki 2” kopējā platība ir 28,96 ha, savukārt smilts un smilts grants atradnes kopējā platība ir 27,51 ha.
Akceptētie smilts un smilts - grants krājumi atbilst “A” kategorijai. Jaunajā izstrādes
teritorijā līdz 2025.gadam plānots iegūt līdz 1730 tūkstošus m3 smilts un 1745
tūkstošus m3 smilts –grants.
Atradnes paplašināšanai paredzētās teritorijas patlaban aizņem meža zemes,
galvenokārt damaksnis un vēris.
Atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma materiālos sniegtajai informācijai Lazdonas
pagasta padome savā 2005.gada 19.janvāra vēstulē Nr.1-15/20 VAS “Vidzemes ceļi”
filiālei “Madonas 10.CP” apliecina, ka atbalsta zemes transformāciju derīgo izrakteņu
ieguvei, lai izveidotu smilts un smilts - grants karjeru. Lazdonas pagasta teritorijas
plānojuma (2006. – 2018.) pirmajā redakcijā smilts un smilts - grants atradne
“Ceļinieki” ir paredzēta kā derīgo izrakteņu ieguves vieta.
Atbilstoši ziņojumā sniegtajai informācijai smilts un smilts – grants atradne
“Ceļinieki” robežojas ar Mārcienas pagastu un zemes īpašumiem ”Trules”, ”Druķi”,
”Kalna druķi”, ”Ilgupes” un ”Ceriņi”.
Ziņojumā norādīts, ka pašreizējai smilts un smilts - grants ieguves teritorijai tuvākās
viensētas ir: uz rietumiem – dienvidrietumiem “Druķi” un “Ceriņi”, kas atrodas
attiecīgi apmēram 600m un 800m attālumā, uz rietumiem apmēram 800m attālumā
viensēta “Kalna Jurgāres”, uz ziemeļaustrumiem apmēram 800m attālumā viensēta
“Maztrules” un uz ziemeļiem apmēram 900m attālumā viensēta “Palejas”. Paplašinot
ieguves laukumu, tas pietuvosies attiecīgi “Druķiem” līdz 200m attālumam,
“Ceriņiem” un “Kalna Jurgārēm” līdz 400m attālumam, kā arī “Smeceres Krogam”,
kas atrodas apmēram 700m attālumā uz dienvidrietumiem.
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Smilts un smilts - grants ieguves derīgo izrakteņu atradne “Ceļinieki” atrodas
paugurainā teritorijā. Teritorijas augstuma atzīmes zemes gabala robežās mainās no
143,32 m v.j.l. līdz 170,44 m v.j.l. Kvartāra nogulumu biezums atradnes teritorijā ir
70 – 80 m. Visas teritorijas virskārtu klāj augsnes kārta 0,2 - 0,6 m biezumā. Dziļāk
ieguļ smilts, grants, oļu, laukakmeņu un māla sajaukums. Pauguru virsotnēs zem
augsnes kārtas aptuveni līdz 7 - 10 m dziļumam (lielākais dziļums – 21 m) dominē
grants. Teritorijas ziemeļu daļā zem augsnes virskārtas līdz 6 m dziļumam ieguļ
smilšmāls, vietām ar laukakmeņu ieslēgumiem.
Atbilstoši ziņojumā sniegtajai informācijai hidroģeoloģiskie apstākļi ir labvēlīgi
derīgo izrakteņu ieguvei, jo gruntsūdens līmenis ieguļ līdz 20 m dziļumam no zemes
virsmas. Ziņojumā norādīts, ka derīgo izrakteņu ieguve zem gruntsūdens līmeņa nav
paredzēta. Gruntsūdens plūsma vērsta uz rietumiem un dienvidrietumiem, Austronas
upītes virzienā.
Atradnei “Ceļinieki” tuvākie gruntsūdens ieguves avoti (seklas akas), kurus izmanto
individuālajai ūdens apgādei atrodas aptuveni 800 m attālumā ziemeļaustrumu
virzienā “Maztrulēs”, aptuveni 900 m attālumā ziemeļu virzienā “Palejās”, aptuveni
200 m attālumā rietumu virzienā “Druķos”, aptuveni 400 m attālumā “Ceriņos” un
aptuveni 400 m attālumā “Kalna Jurgārēs”.
Ziņojumā netiek prognozēta ietekme uz hidroloģisko un hidroģeoloģisko režīmu ne
paredzētās darbības, ne tai pieguļošajās teritorijās.
Atradnei vistuvākais kultūrvides objekts ir Lazdonas pilskalns, valsts aizsardzībā
esošs valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, kas atrodas Lazdonas pagasta
Smeceres silā aptuveni 850 m uz dienvidiem no atradnes “Ceļinieki”, autoceļa P37
“Pļaviņas – Madona – Gulbene” pretējā pusē.
Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija - Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus,
kas ir arī Latvijas “NATURA 2000” Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija,
atrodas apmēram 3 km uz rietumiem no smilts un smilts - grants atradnes. Paredzētā
darbība neietekmēs šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju.
Saskaņā ar ziņojumā sniegto informāciju, derīgo izrakteņu atradnes teritorijā nav
konstatētas īpaši aizsargājamās sugas vai biotopi.
Smilts un smilts - grants ieguve plānota ar atklāto paņēmienu, ar ekskavatoru vai
iekrāvēju izrokot derīgo materiālu un iekraujot transportlīdzekļos. Ieguve notiks
atsevišķi pa derīgo izrakteņu veidiem, ievērojot vienas pakāpes (kāples) pieļaujamo
augstumu. Atkarībā no smilts - grants materiāla granulometriskā raksturojuma,
rupjāko materiālu paredzēts sadrupināt ar pārvietojamo žokļu tipa drupinātāju. Smilts
- grants šķirošanai plānots izmantot pārvietojamu iekārtu ar maināmiem sietiem. Nav
paredzēta iegūtā materiāla mazgāšana. Tālākā perspektīvā, pieaugot derīgo izrakteņu
pieprasījuma apjomam un kvalitātes prasībām, paredzēts uzstādīt stacionāras
drupināšanas un šķirošanas iekārtas.
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Smilts un smilts - grants transportēšanu no karjera paredzēts veikt pa jau esošu ceļu,
kurš savienojas ar valsts 1. šķiras autoceļu P37 “Pļaviņas – Madona – Gulbene”.
Atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas prasībām noslēguma ziņojumā izvērtētas
divas iespējamās alternatīvas:
1) turpināt derīgo izrakteņu ieguvi atradnes “Ceļinieki” līdzšinējā licences laukuma
robežās (zemes gabala kadastra Nr.70660010089) līdz pilnīgai derīgo izrakteņu
krājumu izsmelšanai un tikai pēc tam uzsākt esošā licences laukuma paplašināšanu;
2) līdztekus derīgo izrakteņu ieguves turpināšanai līdzšinējā licences laukumā, veikt
licences laukuma “Ceļinieki” paplašināšanu, pievienojot zemes gabalus “Ceļinieki 1”
un “Ceļinieki 2”.
Izvērtējot dabas vides, sociālos un ekonomiskos aspektus saskaņā ar izvēlētajiem
novērtējuma kritērijiem, par piemērotāku uzskatāma otrā alternatīva, jo derīgie
izrakteņi netiks iegūti zem gruntsūdens līmeņa, netiks ietekmēts hidroģeoloģiskais
režīms un samazinās draudi gruntsūdens kvalitātes izmaiņām, kā arī teritoriju būs
iespējams rekultivēt tuvu tās sākotnējam stāvoklim.
Noslēguma ziņojumā iekļautā informācija par gaisu piesārņojošo vielu izkliedes
modelēšanas aprēķiniem liecina, ka normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības
dzīvojamās apbūves apkārtnē netiks pārsniegtas.
Patlaban viensētas “Druķi”, “Ceriņi”, “Kalna Jurgāres” no karjera atdala meža josla,
kas ir pietiekama aizsargbarjera pret troksni. Ziņojumā norādīts, ka normatīvajos
aktos noteiktās robežvērtības dzīvojamās apbūves apkārtnē netiks pārsniegtas, taču
tiek prognozēts, ka dienas trokšņa rādītāja robežvērtība tiks pārsniegta viensētā
“Druķi”, ja tiks izcirsta aptuveni 100 m platā meža josla starp viensētu un karjeru.
Vides pārraudzības valsts birojs, pamatojoties uz izvērtētās dokumentācijas analīzi,
secina, ka:


Lazdonas pagastam nav spēkā esoša teritorijas plānojuma. Lazdonas pagasta
padome 2005.gada 19.janvārī izsniegusi VAS “Vidzemes ceļi” filiāles
“Madonas 10.CP” apliecinājumu, ka topošajā teritorijas plānojumā tiks
paredzēta VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” piederošo īpašumu
“Ceļinieki 1” (platība 13,03 ha) un “Ceļinieki 2” (platība 10,74 ha) zemes
transformācija par derīgo izrakteņu zemi. Darba ziņojuma un teritorijas
plānojuma sabiedriskās apspriešanas laikā būtiski iebildumi pret karjera
izveidi netika saņemti.



2005.gada 14.septembra Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdē tika
pārakceptēti derīgo izrakteņu krājumi atradnē “Ceļinieki”. Pārakceptētie
krājumi atradnē “Ceļinieki” sastāda: smilts - grants 1774,17 tūkst. m3 un smilts
1768,08 tūkst. m3, atradnes kopējā platība 27,51 ha.



Derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” plānots iegūt 1730 tūkst. m3 smilts un
1745 tūkst. m3 smilts – grants.
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Smilts un smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” nav
paredzēta zem gruntsūdens līmeņa.



Netiek prognozēts, ka derīgo izrakteņu ieguves rezultātā varētu tikt ietekmēta
individuālā ūdensapgāde tuvākajās mājās.



Transformējamās zemes neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tajā
nav konstatētas īpaši aizsargājamās sugas vai biotopi, kā arī vēsturiski,
arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti.



Atradnei vistuvākais valsts aizsardzībā esošs valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis ir Lazdonas pilskalns, kas atrodas Lazdonas pagasta Smeceres silā
aptuveni 850 m uz dienvidiem no derīgo izrakteņu atradnes “Ceļinieki”
autoceļa P37 “Pļaviņas – Madona – Gulbene” pretējā pusē. Normatīvajos
aktos noteiktā aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem lauku apvidos nav skarta.



Nav paredzama būtiska ietekme uz ainavu, jo derīgo izrakteņu atradni
„Ceļinieki” no visām pusēm ieskauj mežs. Ņemot vērā ainavas estētiskos un
ekoloģiskos aspektus, ieteicams atstāt pēc iespējas platāku meža joslu pret ceļu
P37 “Pļaviņas – Madona – Gulbene”, kā arī iespēju robežās saglabāt meža
nogabalus ap karjeru.



Ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā nav konstatēti izslēdzoši apstākļi, kas
nepieļautu derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnē ”Ceļinieki”.

4. Izvērtētā dokumentācija


2005.gada 31.maija Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes
ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un tam pievienotie materiāli par VAS
“Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” smilts un smilts - grants ieguvi
derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” – 16 lapas;



2005.gada 16.jūnija Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Valsts vides
dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei par papildus sniedzamo
informāciju – 1 lapa;



2005.gada 4.oktobra Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides pārvaldes
papildus informācija par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu VAS
“Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” smilts un smilts - grants ieguvei
derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”– 8 lapas;



2005.gada 17.oktobra Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.600 par
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai –
3 lapas;



2005.gada 28.oktobra VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP”
pieprasījums ietekmes uz vidi novērtējuma Programmas izstrādei – 1 lapa;



iedzīvotāja vēstule ar priekšlikumiem Programmai – 1 lapa;



2005.gada 28.novembra Vides pārraudzības valsts biroja Programma ietekmes
uz vidi novērtējumam smilts un smilts - grants ieguvei derīgo izrakteņu
atradnē “Ceļinieki” – 5 lapas;
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2006.gada 17.janvāra ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums smilts un
smilts - grants ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”– 1 sējums, 63
lapas;



2006.gada 17.janvāra ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma
kopsavilkums smilts un smilts - grants ieguvei derīgo izrakteņu atradnē
“Ceļinieki” – 1 sējums, 9 lapas;



iedzīvotāja vēstule ar priekšlikumiem par ietekmes uz vidi novērtējuma darba
ziņojumu – 1 lapa;



2006.gada 3.februāra ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma
sabiedriskās apspriešanas protokols un tam pievienotie materiāli – 5 lapas;



2006.gada 6.februāra Valsts vides dienesta Madonas reģionālās vides
pārvaldes atsauksme par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu –
1 lapa;



2006.gada 24.februāra Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums par ietekmes
uz vidi novērtējuma darba ziņojumu smilts un smilts - grants ieguvei derīgo
izrakteņu atradnē “Ceļinieki” – 5 lapas;



2006.gada 27.marta ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums smilts
un smilts - grants ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” – 1 sējums,
65 lapas;



2006.gada 3.aprīļa SIA ”Eirokonsultants” iesniegtie papildus materiāli
noslēguma ziņojumam – 2 lapas.

5. Informācija par paredzētās darbības novērtēšanas procesā apkopotajiem
ieinteresēto pušu viedokļiem un argumentiem (tai skaitā par sabiedriskās
apspriešanas rezultātiem)
Informatīvie materiāli par VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” sagatavoto
pieteikumu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai par smilts un smilts - grants
ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” bija pieejami Lazdonas pagasta padomē
un Vides pārraudzības valsts birojā. 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 2005.gada 28.novembrī izsniedza Programmu ietekmes uz vidi
novērtējumam smilts un smilts - grants ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”.
VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” uzdevumā ietekmes uz vidi
novērtējuma darba ziņojumu par smilts un smilts - grants ieguvi derīgo izrakteņu
atradnē “Ceļinieki” sagatavoja SIA “Eirokonsultants” un 2006.gada 17.janvārī to
iesniedza izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā. Darba ziņojums bija pieejams
sabiedrībai Lazdonas pagasta padomē, Meža ielā 2, Lazdonā, Valsts vides dienesta
Madonas reģionālajā vides pārvaldē, Blaumaņa ielā 7, Madonā un Vides pārraudzības
valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā.
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Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana klātienē notika
2006.gada 3.februārī Lazdonas pagasta padomē. Šo likumdošanā paredzēto iespēju
piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā izmantoja 12 interesenti. Darba
ziņojuma sabiedriskā apspriešana tika saskaņota ar Lazdonas pagasta teritorijas
plānojuma pirmās redakcijas, kurā iekļauta arī paredzētā darbība, sabiedrisko
apspriešanu.
Darba ziņojuma izvērtēšanas laikā Vides pārraudzības valsts birojs saņēma Madonas
reģionālās vides pārvaldes atsauksmi par izskatīto darba ziņojumu un vienu
iedzīvotāja vēstuli ar priekšlikumiem darba ziņojuma pilnveidošanai.
Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus, Vides pārraudzības valsts birojs
izvērtēja darba ziņojumu un 2006.gada 24.februārī izdeva atzinumu 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 izteiktās prasības un priekšlikumus, tika
sagatavots un 2006.gada 27.martā iesniegts izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts
birojā ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums smilts un smilts - grants
ieguvei derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki”. Noslēguma ziņojums sabiedrībai bija
pieejams Lazdonas pagasta padomē, Meža ielā 2, Lazdonā, VAS "Vidzemes ceļi"
filiālē "Madonas 10. CP”, Saules ielā 16, Madonā, Valsts vides dienesta Madonas
reģionālajā vides pārvaldē, Blaumaņa ielā 7, Madonā un Vides pārraudzības valsts
birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, kā arī interneta mājas lapās
http://www.vidzemesceli.lv un www.vidm.gov.lv/ivnvb.
Paredzētā smilts un smilts - grants ieguve derīgo izrakteņu atradnē ”Ceļinieki”
iedzīvotājos nav radījusi lielu interesi. Par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma
ziņojumu papildus priekšlikumi vai komentāri nav saņemti.
Lazdonas pagasta padome ir iekļāvusi smilts un smilts - grants atradnes vietu
Lazdonas pagasta teritorijas plānojuma projektā (2006. – 2018.).
VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” smilts un smilts - grants ieguves
derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā
apspriešana tika organizēta un noritēja saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.

6. Obligātie nosacījumi un turpmākajā projektēšanā veicamie pasākumi
Noslēguma ziņojums un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par to iesniedzams
Lazdonas 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
paredzētais akcepts paredzētās darbības realizācijai.


Atradne “Ceļinieki” teritorijas plānojumā likumdošanā noteiktajā kārtībā
jāparedz kā derīgo izrakteņu ieguves vieta.
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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.



Derīgo izrakteņu ieguve plānojama atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumā noteiktajiem nosacījumiem; nav pieļaujamas darbības, kas varētu
pazemināt esošo gruntsūdens līmeni, tai skaitā, derīgo izrakteņu ieguve zem
gruntsūdens līmeņa.



Meža zemes transformācijas jautājumi jārisina atbilstoši Ministru kabineta
2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 “Meža zemes transformācijas
noteikumi” noteiktajam.



Projektā jāparedz un karjera izstrādes gaitā jārealizē nepieciešamie tehniskie
risinājumi, kas nodrošina Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” noteiktās prasības.



Ņemot vērā ainavas estētiskos un ekoloģiskos aspektus, lai aizsegtu skatu uz
karjeru, samazinātu trokšņu un putekļu izplatību starp derīgo izrakteņu atradni
“Ceļinieki” un apkārtējām teritorijām ieteicams saglabāt meža aizsargjoslu.



Karjera rekultivācija veicama normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iespēju
robežās to uzsākot jau karjera izstrādes gaitā.



Valsts vides dienesta Madonas 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 VAS “Vidzemes ceļi” filiāles “Madonas 10.CP” smilts un smilts - grants
ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Ceļinieki” 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.

Direktors

J. Avotiņš

2006.gada 9.maijā
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