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Priekšlikumi 
par paredzēto darbību derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Ausekļi” 
valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Cēre” iecirknī “Ausekļi”, Kandavas 

novadā, Cēres pagastā, ietekmes uz vidi novērtējumā 
 

 Iepazīstoties ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma pirmo redakciju, kurš 

pieejams kopš 05.10.2020., SIA “Cēres akmens” norāda, kā jau uz to tika vērsta uzmanība 

publiskās apspriešanas laikā, ka ziņojumā ir ietvertas neprecīzas ziņas par iecirkni 

“Akmeņkalni”, kā rezultātā būtu nepieciešams precizēt ziņojumā ietverto informāciju. 

 Ziņojuma 33. lapā 5. attēlā ir iekļauta kļūdaina informācija attiecībā uz licences 

laukumu “Akmeņkani” (1), to norādot tikai daļēji, neiekļaujot zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 90440030019, lai gan licence bija izsniegta uz visu nekustamo īpašumu 

Akmeņkalni (skatīt pielikumu Nr.1). Papildus atbilstoši SIA “Cēres akmens” rīcībā esošajai 

informācijai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.90440030037 “Kālnāpji” (3) nav 

bijusi izsniegta licence, kā rezultātā to nevar atzīmēt kā licences laukumu. 

 Iepriekš minētās ziņas neprecīzi norādītās arī ziņojuma 44. lapas 8. attēlā, un 54. 

lapas 10. attēlā. Savukārt ziņojuma 89. lapas 16. attēlā, 90. lapas 17. attēlā, 91. lapas 18. 

attēlā, 92. lapas 19. attēlā, 93. lapas 20. attēlā, 94. lapas 21. attēlā, 95. lapas 22. attēlā, 96. 

lapas 23. attēlā, 97. lapas 24 attēlā 107. lapas 26 attēlā un 111. lapas 27. attēlā ir neprecīzi 

norādīts Akmeņkalnu licences laukums, kā arī nav noradīta summārā koncentrācija, ņemot 

vērā saimniecisko darbību nekustamajā īpašumā “Akmeņkalni”. 

 Ziņojuma izstrādes gaitā SIA “Cēres akmens” sniedza ziņas izstrādātājam SIA 
“Firma L4” par saimnieciskās darbības veikšanu nekustamajā īpašumā “Akmeņkalni”, kas 
atspoguļoti ziņojumā daļēji mums nezināmu apsvērumu dēļ. Darba laiks pretēji mūsu 
sniegtajai informācijai ir samazināts no plkst. 19.00 uz 16.00 (skatīt 101. lapā 2 paragrāfu 
no apakšas). Papildus tika norādīta arī informācija, ka nekustamajā īpašumā “Akmeņkalni” 
tiek veikta krautņu materiāla apstrāde, vidēji pēdējos 2 gados apstrādājot 180 000 m3 gadā, 
tādējādi nepiekrītam ziņojumā minētajam, ka nekustamajā īpašumā “Akmeņkalni” notiek 
fragmentāra darbība (72. lapas 2. punktā). Ziņojuma 102. lapas 20. tabulā aprēķinos 
norādītas tikai divas kravas automašīnas, lai gan tika sniegta informācija par vidēji 30 
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reisiem dienā, kā arī ziņojumā nav ņemta vērā vēl trīs frontālo iekrāvēju un ekskavatora 
darbība nekustamajā īpašumā, kā rezultātā aprēķini no 83. lapā ir nepilnīgi attiecībā uz 
darbību nekustamajā īpašumā Akmeņkalni, ieskaitot summāros.     
  

Līdz ar to zemāk minētais secinājums ziņojuma 118. lapā būtu pārskatāms 
atbilstoši SIA “Cēres akmens” sniegtajai informācijai vismaz par materiāla pārstrādes 
jaudu 180’000 m3, ievērojot informācijā minētos tehnikas līdzekļus.     

“Izvērtējot emisijas gaisā un to izkliedi, kā arī trokšņa emisijas tika vērtēta arī 
summārā (kumulatīvā) ietekme, ko rada paredzētā darbība un saimnieciskā darbība 
atradnes Cēre iecirknī Akmeņkalni. Šobrīd veikto darbību iecirknī Akmeņkalni summārās 
ietekmes ar plānoto darbību iecirknī Ausekļi nerada tādas ietekmes, kas pārsniegtu 
normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Tā kā nav zināms ar kuriem tehniskajiem 
līdzekļiem, kad un ar kādu jaudu tiks veikta derīgo izrakteņu ieguve SIA “Cēres akmens” 
piederošajos zemes īpašumos atradnes Cēre teritorijā (minētais uzņēmums nav saņēmis 
zemes dzīļu izmantošanas Licenci un ieguves limitus viņam piederošajos īpašumos), tādēļ 
pirms darbības uzsākšanas SIA “Cēres akmens” varēs izvērtēt summārās ietekmes ar šo 
paredzēto darbību”.  

 
Tāpat ziņojuma 43. lapas 2 paragrāfā no apakša būtu jānorāda, ieskaitot transporta 

plūsmu no nekustamā īpašuma Akmeņkalni. Savukārt ziņojuma 55. lapā par nekustamo 

īpašumu Akmeņkalni būtu dzēšama informācija fragmentāri, nelielos apjomos, it sevišķi 

ņemot vērā ziņojuma 83. lapā minēto, ka transportlīdzekļi Akmeņkalnos darbosies ar tādu 

stundu skaitu kā Ausekļos (skatīt pirms 11. tabulas), lai gan ziņojumā turpmākos aprēķinos 

ir atšķirīgs stundu laiks norādīts Akmeņkanos strādājošajai tehnikai (skatīt 20 un 21 tabulu 

102. lapā), kas būtu pārrēķināms atbilstoši tekstā norādītajam pieņēmumam.  

 

Pilnvarotais 
Valdis Levkāns 


