TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2020.gada 6.maijā

Nr.9

Ārkārtas sēde sasaukta 2020.gada 6.maijā plkst. 16:00 attālināti videokonferences veidā, izmatojot
videokonferences platformu ZOOM un elektronisko balsošanas sistēmu dokumentu vadības
programmā “Namejs City”.
Sēdi plkst. 16:04 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Normunds Rečs.
Sēdi protokolē Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra.
Domes sēdes norisi fiksē audio formātā, kā arī ieraksta video formātā.
Sēdē piedalās:
deputāti: Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs Kovaļovs, Kaspars
Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila
Reimate, Jānis Rosickis, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Edmunds Grīnbergs, Agnese
Ritene – cita darba dēļ),
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Administratīvās nodaļas vadītāja Ritma Skudra,
- galvenā grāmatvede Inese Valtere,
- Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Arturs Vinbergs,
- klientu apkalpošanas vadītāja Daina Vilmane.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Domes priekšsēdētājs N.Rečs aicina deputātus nobalsot par izsludināto Domes ārkārtas sēdes
darba kārtību.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves paplašināšanu
atradnē “Skabārži” un ieguvi atradnē “Dižkabārži”, Tukuma novada Slampes pagastā, akceptēšanu.
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1.§.
Par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu smilts-grants un
smilts ieguves paplašināšanu atradnē “Skabārži” un ieguvi atradnē
“Dižkabārži”, Tukuma novada Slampes pagastā, akceptēšanu
ZIŅO: Normunds Rečs – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm par (Liene Bēniņa, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Artis Jomerts, Sergejs
Kovaļovs, Kaspars Liepa, Modris Liepiņš, Mārtiņš Limanskis, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds
Rečs, Ludmila Reimate, Jānis Rosickis, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves
paplašināšanu atradnē “Skabārži” un ieguvi atradnē “Dižkabārži”, Tukuma novada Slampes pagastā,
akceptēšanu” pieņemt (lēmums pievienots).

Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst. 16.11.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Protokolēja
Administratīvās nodaļas vadītāja

(personiskais paraksts)

Protokols parakstīts 07.05.2020.
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N.Rečs

R.Skudra

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 6.maijā

prot.Nr.9, 1.§.

Par paredzētās darbības – Derīgo izrakteņu smilts-grants
un smilts ieguves paplašināšanu atradnē “Skabārži” un
ieguvi atradnē “Dižkabārži”, Tukuma novada Slampes
pagastā, akceptēšanu
Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2020. gada 19. martā saņēma SIA “Z Group”,
reģistrācijas Nr. 58503015131 (turpmāk – Iesniedzēja), iesniegumu “Par paredzētās darbības
akceptēšanu” (reģistrēts Domē Nr. 1689) ar lūgumu akceptēt paredzēto darbību – Derīgo izrakteņu
smilts-grants un smilts ieguves paplašināšanu atradnē “Skabārži” un ieguvi atradnē “Dižkabārži”,
Slampes pagastā, Tukuma novada (turpmāk – Paredzētā darbība). Iesnieguma pielikumā pievienots
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Firma L4”, reģistrācijas Nr. 40003236001, sagatavotais
“Ietekmes uz vidi novērtējums smilts – grants un smilts ieguves paplašināšanai atradnē “Skabārži”
un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes pagastā/Ziņojums (papildināts
20.03.2017.)” (turpmāk – Ziņojums) un Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 12. maija
atzinums Nr. 11 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu plānotai smilts-grants un smilts ieguves
paplašināšanai atradnē “Skabārži” un ieguvei atradnē “Dižkabārži” Tukuma novada Slampes
pagastā” (turpmāk – Atzinums).
Ziņojums ar pielikumiem pieejams tīmekļa vietnē: https://failiem.lv/u/mz5bap8e.
Iepazīstoties ar administratīvās lietas materiāliem, Dome konstatē šādus būtiskākos faktiskos
apstākļus:
- Iesniedzēja ir ierosinājusi Paredzēto darbību smilts-grants un smilts ieguve virs un zem
pazemes ūdens līmeņa (bez gruntsūdeņu atsūknēšanas) smilts-grants un smilts atradnē “Skabārži” un
atradnē “Dižkabārži”.
- Paredzētās darbības norises vieta – nekustamais īpašums “Skabārži” (kadastra Nr. 9080 008
0015, zemes vienības kadastra apzīmējums 90800080015), nekustamais īpašums “Ozoliņi” (kadastra
Nr. 9080 008 0100, zemes vienības kadastra apzīmējums 90800080100), nekustamais īpašums
“Dižkabārži” (kadastra Nr. 9080 008 0091, zemes vienības kadastra apzīmējums 90800080091).
- Saskaņā ar spēkā esošo Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011. – 2023. gadam (turpmāk
– Teritorijas plānojums) grafiskajai daļai atradnes “Skabārži” un “Dižkabārži” ieguves limita laukumi
atrodas zonējumā “Rūpnieciskā apbūves teritorija (R2) – Derīgo izrakteņu ieguves teritorija”, kā arī
neliela daļa atradnes “Skabārži” teritorijas dienvidos atrodas zonējumā “Mežu teritorija (M)”.
Atradņu teritorijās esoši dīķu robežās noteikts zonējums “Ūdeņu teritorija (Ū)”.
Ozoliņu iecirknis atrodas zonējumos “Mežu teritorija (M)” un “Lauksaimniecības teritorija
(L)”, kur saskaņā ar Domes 2012. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 “Tukuma novada
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.10. un 4.1. sadaļu derīgo izrakteņu ieguve ir atļauta
kā papildizmantošana.
- Atradnes “Skabārži” kopējā platība ir 9,415 ha, no kuriem Ozoliņu iecirknis ir 1,872 ha,
savukārt atradnes “Dižkabārži” platība ir 7,845 ha. Derīgo izrakteņu ieguves darbus atradnē
“Dižkabārži” nav plānots veikt visā tās platībā. Ziņojumā noteiktā derīgo izrakteņu ieguves limita
laukuma platība ir 5,738 ha.
- Paredzētā darbība ietver smilts-grants un smilts ieguvi (Ozoliņu iecirknī tikai smilts ieguvi)
un ar to saistītās darbības, t.sk. ieguves teritorijas sagatavošanu, materiālu ieguvi, iegūtā materiāla
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šķirošanu un mazgāšanu, ūdens novadīšanas sistēmas un nosēdbaseina ierīkošanu, gatavās
produkcijas uzglabāšanu krautnēs un transportēšanu, kā arī rekultivāciju. Derīgo izrakteņu ieguvi
plānots veikt ar atklāto paņēmienu virs un zem gruntsūdens līmeņa, izmantojot ekskavatoru un zemes
sūcēju. Ieguve paredzēta bez pazemes ūdens līmeņa pazemināšanas ( plānotās darbības 2.alternatīva).
Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 22. panta pirmā
daļa noteic, lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts
institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu, ziņojumu un kompetentās
institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem,
savukārt 22. panta otrā daļa noteic, ka attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā
institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot
kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem
lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.
Atbilstoši Novērtējuma likuma 6.1 panta sestajai daļai attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība
vai cita likumā noteiktā institūcija lēmumu par paredzētās darbības akceptu pieņem 60 dienu laikā
pēc šā likuma 22. panta pirmajā daļā minēto ierosinātāja dokumentu saņemšanas.
Saskaņā ar Novērtējuma likuma 23. panta pirmo daļu attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai
cita likumā noteiktā institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai
un otro daļu attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju dienu laikā
pēc lēmuma pieņemšanas to ievieto savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) un piecu darbdienu laikā nosūta
publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā. Publikācijā
norāda valsts institūciju vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar:
1) lēmuma saturu;
2) lēmuma pamatojumu un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu, norādot arī to,
kā ir ņemti vērā tās valsts priekšlikumi, ar kuru notikušas konsultācijas pārrobežu ietekmes uz vidi
novērtēšanas laikā;
3) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 6.1 panta
sesto daļu, 22. panta pirmo un otro daļu, 23. panta pirmo un otro daļu, likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu:
1. akceptēt paredzēto darbību – derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves paplašināšanu
atradnē “Skabārži” un ieguvi atradnē “Dižkabārži”, Slampes pagastā, Tukuma novadā, ar
nosacījumiem:
1.1. darbību realizēt, ievērojot ārējos normatīvos aktos noteiktos, Ziņojumā paredzētos un ar
Atzinumu izvirzītos nosacījumus, ar kādiem tā varētu būt īstenojama;
1.2. realizējot plānoto darbību, īpaši ņemt vērā šādus aspektus:
1.2.1. gaisu piesārņojošo vielu emisija un izmaiņas gaisa kvalitātē, tostarp no transportēšanas
(VPVB Atzinuma 6.5.1.10. apakšpunkts),
1.2.2. troksnis un tā izplatība, tostarp no transportēšanas (Atzinuma 6.5.2.5. apakšpunkts),
1.2.3. hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņu prognoze (Atzinuma
6.5.3.10. apakšpunkts),
1.2.4. mūsdienu ģeoloģiskie procesu un citu vides problēmu riski (Atzinuma
6.5.4.4. apakšpunkts),
1.2.4. ietekme uz bioloģisko daudzveidību, ainavu, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas
resursiem (Atzinuma 6.5.5.4. apakšpunkts),
2. uzdot Domes Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļai atbilstoši likuma “Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23. pantam triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievietot
tīmekļvietnē www.tukums.lv un piecu darbdienu laikā nosūtīt publicēšanai pašvaldības informatīvā
izdevuma “Tukuma Laiks” maija numurā.
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Lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var pārsūdzēt viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Lēmums stājas spēkā, kad tas Paziņošanas likumā noteiktā kārtībā paziņots adresātam.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

