
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 

04.01.2021  

Lēmums Nr. 5-02/1 

par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu  

 

Adresāts: Akciju sabiedrība “Siguldas Būvmeistars”, reģistrācijas Nr. 40003047821, juridiskā 

adrese: Gāles iela 27, Sigulda, Siguldas novads LV-2150, elektroniskā pasta adrese: 

info@buvmeistars.lv (turpmāk – Ierosinātāja). 

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta ieguves darbu paplašināšana dolomīta atradnē 

“Tūrkalne” (turpmāk arī – Paredzētā darbība). 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Ropažu novads, nekustamais īpašums 

“Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 

0101), nekustamais īpašums “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 0010, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010 un 8084 017 0027), nekustamais īpašums 

“Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), 

nekustamais īpašums “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8084 017 0023), nekustamais īpašums “Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0052) un nekustamais īpašums “Brekšutakas” 

(kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018) (turpmāk 

– Darbības vieta). 

 

Īss Paredzētās Darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Dienests) 2020. gada 

7. decembrī saņēma Ierosinātājas 2020. gada 4. decembra iesniegumu “Iesniegums 

ietekmes uz vidi izvērtējumam” (turpmāk – Iesniegums) par Ierosinātājas paredzēto darbību 

– dolomīta ieguves darbu paplašināšanu dolomīta atradnē “Tūrkalne” (turpmāk - Atradne) 

Ropažu novadā, nekustamajā īpašumā “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), nekustamajā īpašumā “Sināti” (kadastra 

Nr.8084 017 0010, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 

0010 un 8084 017 0027), nekustamajā īpašumā “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0011), nekustamajā īpašumā “Vecpurmalas” 

(kadastra Nr.8084 017 0023) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), 

nekustamajā īpašumā “Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 8084 017 0052) un nekustamajā īpašumā “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 

017 0105, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0018). 

2. Dienests, izvērtējot 2020. gada 4. decembra Iesniegumu, secināja, ka Ierosinātājas 

Paredzētā darbība atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – 
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Novērtējuma likums) 1. pielikuma 25. punktam “derīgo izrakteņu ieguve 25 hektāru vai 

lielākā platībā vai kūdras ieguve 150 hektāru vai lielākā platībā”, kad ietekmes uz vidi 

novērtējums nepieciešams, un 2020. gada 15. decembrī, pamatojoties uz Novērtējuma 

likuma 6. panta pirmo daļu un Iesniegumu likuma 4. panta otro daļu, pārsūtīja Vides 

pārraudzības valsts birojam (turpmāk - Birojs)  Ierosinātājas 2020. gada 4. decembra 

Iesniegumu. 

3. Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju: 

3.1. Nekustamais īpašums “Tūrkalne”, nekustamais īpašums “Sināti”, nekustamais īpašums 

“Daces”, nekustamais īpašums “Vecpurmalas” un nekustamais īpašums “Robežnieki” 

pieder Ierosinātājai (Iesniegumam pievienoti īpašumu tiesības apliecinošas izdrukas), 

bet nekustamais īpašums “Brekšutakas” tiek nomāts no fiziskas personas (Iesniegumam 

pievienota 2020. gada 27. marta Vienošanas par grozījumiem pie 2016. gada 24. maijā 

noslēgtā Zemes nomas līguma).  

3.2. Atbilstoši sniegtajai informācijai Paredzētās darbības ietvaros plānota dolomīta ieguves 

darbu turpināšana 1998. gada 22. jūlijā AS “Siguldas Būvmeistars” izsniegtās Zemes 

dzīļu izmantošanas licences Nr.8/22VP laukumā un paplašināmā teritorijā, kopā ~80,3 

ha platībā, norādot, ka kopējā ieguvei paredzētās teritorijas platība šinī darbu posmā vēl 

nav precīzi nosakāma. Ietekmju uz apkārtējo vidi un pazemes ūdeņiem samazināšanai 

ieguves darbu paplašināšanu plānots veikt pakāpeniski, vairākos (piecos) posmos, kur 

katra atsevišķa dolomīta izstrādes darbu posmā platība plānota no 8,1 ha līdz 29,7 ha. 

Vienlaikus plānots veikt savulaik izstrādāto teritoriju rekultivāciju Atradnes rietumos, 

kas daļēji tika pārtraukta, uzsākot dolomīta ieguves darbus atradnēs “Kalnagrāvīši” un 

“Ārēni”. Dolomīta ieguves darbu paplašināšana Atradnē  neparedz jaunu infrastruktūras 

objektu izveidi vai būvniecību. Iegūtā materiāla transportēšanai paredzēts izmantot 

reģionālo autoceļu P4 Rīga – Ērgļi. Līdz autoceļam P4 Rīga – Ērgļi Ierosinātāja 

izbūvējusi 1,3 km garu asfaltētu pievedceļu, kas paredzēts tikai ar karjera darbību 

saistītam autotransportam.  

3.3.Atradne centrālās daļas dienvidos robežojas ar atradnēm “Kalnagrāvīši” un “Ārēni”, 

kuros šobrīd Ierosinātāja veic dolomīta ieguvi. Savukārt rietumos Darbības vieta 

robežojas ar nekustamo īpašumu “Lejasnoras”, kur izvietota smilts un dolomīta atradne 

“Lejasnoras”. Tālāk uz ziemeļiem no Atradnes, aiz Lielo Kangaru grēdas, atrodas 

dolomīta atradnes - “Remīne” (karjers “Kangari”), “Dutkas”, “Jaundutkas” un 

“Sienāži”. 

3.4.Saskaņā ar Ropažu novada teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam ar 2009. gada 

grozījumiem1, Darbības vietas zemes lietošanas mērķis ir ražošanas teritorijas (R) ar 

apakšzonējumu derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (Rk)2. 

3.5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu 

“Ozols” īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas liegums “Lielie Kangari”, kas ir arī 

Natura 2000 teritorija, robežojas ar Darbības vietas ziemeļu daļu. 

4. Ņemot vērā iepriekš minēto, Birojs secina: 

4.1. Novērtējuma likuma 1. pielikuma 25. punkts noteic, ka paredzētā darbība, kurai 

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, ir “derīgo izrakteņu ieguve 25 hektāru vai 

lielākā platībā”. Savukārt Novērtējuma likuma 4. punkta pirmās daļas 5. punkts noteic, 

ka IVN nepieciešams, ja izmaiņas atbilst šā likuma 1. pielikuma minētajām 

robežvērtībām. Dolomīta ieguve plānota ~ 80,3 ha platībā. Paredzētās darbības platība 

atbilst Novērtējuma likuma 1. pielikuma 25. punkta nosacījumam par IVN veikšanu. 

 
1 Saskaņā ar Ropažu novada domes 2009. gada 25. marta sēdes Nr.03,§40 lēmumu “Par Ropažu novada teritorijas 

plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada domes 25.03.2009. saistošiem noteikumiem Nr.7”. 
2 Iesniegumam pievienota Ropažu novada domes 2020. gada 3. decembra Izziņa Nr. 2020/2.-15.4./E/1323/N. 
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4.2. Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka Paredzēto darbību, kas minēta šā likuma 

4. panta pirmās daļas 1. punktā, Ierosinātāja piesaka Birojam, iesniedzot rakstveida 

iesniegumu, bet šā likuma 14. viens prim panta pirmā prim daļa paredz, ka Birojs par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izdod lēmumu. 

5. Ievērojot Paredzētās darbības apjomu un mērogu, saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta 

otro daļu Birojs pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Saskaņā 

ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, “ja ir saņemts kompetentās 

institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs 

vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē paziņojumu 

par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs 

darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu 

īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības 

teritoriju. Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski 

iesniedz kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek 

plānota paredzētā darbība.”  

6. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida pieprasījuma 

kompetentā institūcija, kas konkrētajā gadījumā ir Birojs, izstrādā un nosūta ierosinātājam 

programmu, kas ietver prasības attiecībā uz informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi, kā 

arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko 

pasākumu kopumu. Savukārt Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 

“Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 

29. punkts noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs rakstisku pieprasījumu par 

programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk, kā pēc paziņojuma par sākotnējo 

apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 22.1. apakšpunktam. 

Izvērtētā dokumentācija: 

Dienesta 2020. gada 7. decembra vēstule Nr. 2.3./10133/RI/2020, Ierosinātājas 2020. gada 

4. decembra iesniegums “Iesniegums ietekmes uz vidi izvērtējumam”. 

Lēmums:  

Piemērot Akciju sabiedrības “Siguldas Būvmeistars” (reģistrācijas Nr. 40003047821) 

Paredzētajai darbībai – dolomīta ieguves darbu paplašināšanai dolomīta atradnē “Tūrkalne”, 

Ropažu novadā, nekustamajā īpašumā “Tūrkalne” (kadastra Nr.8084 017 0040, zemes vienībā 

ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0101), nekustamajā īpašumā “Sināti” (kadastra Nr.8084 017 

0010, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 8084 017 0026, 8084 017 0010 un 8084 017 

0027), nekustamajā īpašumā “Daces” (kad. Nr.8084 017 0011, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu 8084 017 0011), nekustamajā īpašumā “Vecpurmalas” (kadastra Nr.8084 017 

0023) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0023), nekustamajā īpašumā 

“Robežnieki” (kadastra Nr.8084 017 0052, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 

0052) un nekustamajā īpašumā “Brekšutakas” (kadastra Nr.8084 017 0105, zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8084 017 0018), – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts un 5. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta 

pirmā prim daļa, šā likuma 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 

25. punkts. 

Lēmuma apstrīdēšana: 

Atbilstoši Novērtējuma likuma 14. viens prim panta otrajai daļai šo Biroja lēmumu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Administratīvās 

rajona tiesas atbilstīgajā tiesu namā (Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 

189. panta pirmā daļa) pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas 
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adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma 

atrašanās vietas. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (APL 70. panta pirmā 

daļa). 

 

Direktors    (paraksts*)     Arnolds Lukšēvics 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

 

 

 

 

Lēmums nosūtīts: 
• Ropažu novada pašvaldībai. 

• Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei. 

• Dabas aizsardzības pārvaldei 

 


