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18.
Par Ogres novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmuma “Par paredzētās
darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to
maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā
“Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu” atcelšanu un par paredzētās
darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to
maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā
“Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., akceptēšanu
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada
28.aprīļa lēmumu “Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts ieguves un produkcijas
(smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”,
nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., – neakceptēšanu” (turpmāk –
Lēmums) 1.punktu netika akceptēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA)
“Granāti Pluss”, reģistrācijas Nr.40103940438, paredzētā darbība – dolomīta un smilts ieguve
un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un smilts
atradnē “Granāti”, nekustamā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., kadastra Nr.
74940080046 sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 74940080068
(turpmāk – Paredzētā darbība).
2022.gada 18.maijā Pašvaldībā saņemts SIA “Granāti Pluss” iesniegums (reģistrēts
Pašvaldībā ar Nr.2-4.1/2577), kurā SIA “Granāti Pluss” lūdz pārskatīt Lēmumu un akceptēt
Paredzēto darbību, izvirzot nosacījumus. SIA “Granāti Pluss” informē, ka apņemas:
[1] neveikt spridzināšanas darbus dolomīta ieguves procesā, pielietojot mehānisko
irdināšanu;
[2] uzturēt kārtībā un atputekļot (laistīt vai apstrādāt ar pretputēšanas līdzekļiem)
atradnei „Granāti” piebraukšanai izmantojamos ceļus;
[3] izveidot pazemes ūdeņu monitoringa sistēmu un veikt monitoringu;
[4] ierīkot ūdensapgādes urbumus atradnes „Granāti” tuvākās apkārtnes iedzīvotāju
īpašumos, kuru ūdens apgādes avotos atradnes „Granāti” darbības rezultātā pazudīs
ūdens.
2022.gada 8.jūnijā Pašvaldībā saņemts SIA “Granāti Pluss” iesniegums (reģistrēts
Pašvaldībā ar Nr.2-4.1/2989), kurā Pašvaldībā lūgta izskatīt iespēju noslēgt savstarpēju

līgumu, kurā paredzēt, ka SIA “Granāti Pluss” iemaksā Pašvaldībā finanšu nodrošinājuma
summu 100 000 EUR apmērā, ko Pašvaldība drīkst izlietot materiālo zaudējumu segšanai
derīgo izrakteņu atradnes “Granāti” izstrādes ietekmes zonā dzīvojošajiem iedzīvotājiem, ja
tiks pieradīts, ka materiālie zaudējumi saistīti ar SIA “Granāti Pluss” darbību.
Pēc Lēmuma pieņemšanas Pašvaldībā saņemti piecu fizisko personu iesniegumi, kuros
izteikti iebildumi pret Paredzēto darbību, pat pie nosacījuma, ka netiek pielietota
spridzināšanas metode (2022.gada 23.maijā V.B. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 24.3/140), 2022.gada 25.maijā – R.M. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 2-4.2/1630),
A.K. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 2-4.3/1443), E.B. un D.S. iesniegums (reģistrēts
Pašvaldībā ar Nr. 2-4.2/1617)). 2022.gada 26.maijā pie Pašvaldības centrālās administrācijas
ēkas Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., notika sapulce, kurā pausts viedoklis pret Paredzēto
darbību. 2022.gada 26.maijā I.S. iesniedza Pašvaldībā minētās sapulces rezolūciju, to
parakstīja 31 iedzīvotājs. 2022.gada 15.jūnijā saņemts biedrības “Iedzīvotāji” 2022.gada
15.jūnija iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr.2-4.2/1822), kuru parakstīja 751 persona, kā
arī I.A. un R.C. iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 2-4.2/1832). Iedzīvotāji neatbalsta
Paredzēto darbību un pauž bažas par Paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz pazemes ūdeņu
režīma izmainām un viensētu ūdensapgādes traucējumiem.
Lēmuma galvenais apsvērums ir ar Paredzētās darbības ietvaros plānoto spridzināšanas
darbu saistītie drošības riski un negatīvā ietekme uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Atkārtoti izvērtējot Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN)
ziņojumu1, paustos sabiedrības viedokļus, institūciju atzinumus, ņemot vērā SIA “Granāti
Pluss” 2022.gada 18.maija vēstulē pausto apņemšanos, Pašvaldība secina, ka, īstenojot
Paredzēto darbību, nepielietojot spridzināšanas metodi, ka arī izpildot Vides pārraudzības
valsts biroja 2022.gada 22.marta atzinumā Nr. 5-04/3/2022 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu dolomīta un smilts ieguvei un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to
maisījumu) ražošanai dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Ogres novada Tīnūžu pagasta
nekustamajā īpašumā “Granāti””2 izvirzītos nosacījumus, tiks līdzsvaroti ekonomiskie, vides
un sociālie aspekti.
Pašvaldība uzskata par lietderīgu noslēgt līgumu ar SIA “Granāti Pluss” par drošības
naudu, paredzot, ka gadījumā, ja SIA “Granāti Pluss” nenodrošina ūdensapgādes atjaunošanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, minētās darbības veic Pašvaldība, izmantojot drošības
naudu.
Paredzētās darbības negatīvās ietekmes uz skarto viensētu iedzīvotāju dzīves kvalitāti
mazināšanai, Pašvaldība uzskata par nepieciešamu izvirzīt nosacījumus Paredzētajai darbībai.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
22.panta otro daļu un 23.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu,
balsojot: ar 17 balsīm "Par" (Andris Krauja, Artūrs Mangulis, Atvars Lakstīgala, Dace
Kļaviņa, Dace Māliņa, Dace Nikolaisone, Dainis Širovs, Dzirkstīte Žindiga, Egils
Helmanis, Gints Sīviņš, Ilmārs Zemnieks, Indulis Trapiņš, Jānis Kaijaks, Jānis Siliņš,
Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Valentīns Špēlis), "Pret" – 4 (Edgars Gribusts, Jānis Lūsis,
Rūdolfs Kudļa, Toms Āboltiņš), "Atturas" – 1 (Kaspars Bramanis),
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https://environment.lv/assets/upload/PDF/Granati%20pec%20atzinuma/Granati_IVN_280122.pdf
https://www.vpvb.gov.lv/lv/media/4172/download

Ogres novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes
2022.gada 28.aprīļa lēmumu (protokols Nr.9, 8) “Par paredzētās darbības – dolomīta un smilts
ieguves un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījums) ražošana dolomīta un
smilts atradnē “Granāti”, nekustamajā īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., –
neakceptēšanu”.
2. Akceptēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA) “Granāti Pluss”, reģistrācijas
Nr.40103940438, paredzēto darbību – dolomīta un smilts ieguvi un produkcijas (smilts,
dolomīta šķembu un to maisījums) ražošanu dolomīta un smilts atradnē “Granāti”, nekustamā
īpašumā “Granāti”, Tīnūžu pag., Ogres nov., kadastra Nr. 74940080046 sastāvā esošajā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 74940080068 (turpmāk – Paredzētā darbība) – ar šādiem
nosacījumiem:
2.1. nepielietot spridzināšanas metodi;
2.2. pirms derīgo izrakteņu ieguves izstrādāt un saskaņot ar Pašvaldību pazemes ūdens
režīma un Paredzētās darbības ietekmes zonā esošo viensētu ūdensapgādes monitoringa
programmu, nosakot tajā Paredzētās darbības ietekmes zonu, iekļaujot tajā rīcības plānu
Paredzētās darbības ietekmes zonā esošo viensētu ūdensapgādes nodrošināšanai, tajā
skaitā, paredzot rīcības plānu efektīvai abpusējai komunikācijai ar Iedzīvotājiem un
Pašvaldību, nosakot ūdensapgādes traucējumu konstatēšanas kārtību un kritērijus;
2.3. pirms Paredzētās darbības uzsākšanas noslēgt ar Pašvaldību līgumu, kas paredz
drošības naudas iemaksu par Paredzētās darbības rezultātā radīto ūdens traucējumu
novēršanu un ūdens apgādes nodrošināšanu.
2.4. pirms Paredzētās darbības uzsākšanas noslēgt ar Pašvaldību līgumu par derīgo
izrakteņu transportēšanas ceļiem un kārtību, kādā notiks to uzturēšana un atjaunošana,
paredzot risinājumus derīgo izrakteņu transportēšanas negatīvās ietekmes mazināšanai
uz tuvumā esošo dzīvojamo apbūvi;
2.5. Paredzēto darbību (t.sk. derīgo izrakteņu transportēšanu) īstenot tikai darba dienās
plkst. 08:00-18:00, minētais ierobežojums nav attiecināms uz ūdens atsūknēšanai
izmantojamo sūkni un ar to saistītajām iekārtām, pie nosacījuma, ka tiks izmantots
elektriskais ūdenssūknis, nepielietojot dīzeļa ģeneratoru un iekārtas radītais trokšņa
līmenis nepārsniegs normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības;
2.6. ekranēt Paredzētās darbības teritoriju ar apzaļumoto aizsargvalni, koku un krūmu
apstādījumu joslu; risinājumi jāvizualizē un jāsaskaņo ar Ogres novada Būvvaldi.
3. Uzdot Pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas telpiskajam
plānotājam nodrošināt paziņojuma par šo lēmumu publicēšanu Pašvaldības informatīvā
izdevuma tuvākajā numurā un trīs dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas nodrošināt minētā
paziņojuma publicēšanu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.ogresnovads.lv.
4. Uzdot Pašvaldības centrālās administrācijas Kancelejai piecu darba dienu laikā pēc šī
lēmuma pieņemšanas nosūtīt to Vides pārraudzības valsts birojam, SIA “Granāti Pluss”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.
Sēdes vadītāja,
domes priekšsēdētāja E.Helmaņa paraksts)

