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Ievads
Projekta būtības apraksts, ietverot esošo dabas vērtību, saimnieciskās darbības un to
iespējamo izmaiņu raksturojumu karjera ierīkošanai paredzētajā un piegulošajā teritorijā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma objekts ir kūdras ieguves platības paplašināšana
Kārsavas novada, Goliševas pagasta (kadastra numurs 6854 002 0065, nomas zemes
vienības daļas kadastra apzīmējums 6854 002 0065 8002), kūdras atradnes „Kalnosalas
(Beržovkas) purvs” teritorijā. Paredzētās darbības ierosinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „RT Būve” (turpmāk - SIA „RT Būve”), kas atbilstoši 2012. gada 11.decembrī
noslēgtam zemes nomas līgumam, reģistrācijas Nr. 5.7-9.1_000A_150_12_10 ar A/S LVM
(akciju sabiedrību „Latvijas Valsts meži”) ir zemes platības nomnieks.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra paredzētajai darbībai veikta, atbilstoši LR
likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, lai izvērtētu tās īstenošanas iespējamo ietekmi
uz vidi - tiešas vai netiešas pārmaiņas vidē, kas ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viņa
veselību un drošību, kā arī bioloģisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu,
materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarbību.
Latvijas kūdras fondā (1980.gads) kūdras atradne „Kalnosalas (Beržovkas) purvs”
reģistrēts ar Nr. 4995.
Kūdras atradnes ekspluatācija uzsākta 1973. gadā un veikta līdz 1988.gadam. Tika
iegūts ap 165 tūkstoši tonnas pakaišu kūdras, pie mitruma 40%.
Saskaņā ar LVĢMC datu bāzē „Derīgo izrakteņu atradnes” iekļauto informāciju,
kūdras atradnē „Kalnasalas(Beržovkas) purvs” uz 2013. gada 15.jūliju esošie derīgā
izrakteņa A kategorijas krājumi ir 508.78 tūkst.t. Derīgā izrakteņa izmantošanas veids –
lauksaimniecība. Kūdras iegulas platība 184.64 ha.
Šobrīd kūdras ieguve tiek veikta zemes vienības Kalnosalas (Beržovkas) purvs” rietumu
daļā (kadastra. Nr. 6854 002 0065; zemes vienības daļas kadastra apzīmējums Nr. 6854 002
0065 8002) aptuveni 105,42 ha platībā. Atlikusī purva teritorija saņemot 2014. gadā izsniegto
licenci (CS14ZD0381) ir lielā mērā sagatavota kūdras ieguvei, bet kūdras ieguve nav uzsākta.
Plānotā esošās kūdras ieguves paplašināšana paredzēta teritorijā ar platību - 80.22ha.
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Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB) lēmums par ietekmes uz vidi
novērtējuma (IVN) procedūras piemērošanu pieņemts 2016. gada 29. februārī, IVN programma
izsniegta 2016. gada 06. maijā.
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1. Paredzētās darbības raksturojums.
1.1. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs”
raksturojums.
Zemes gabals „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” atrodas Kārsavas novadā,
Goliševas un Malnavas pagasta teritorijā (bijušā Ludzas rajonā) ar kad. nr. 6854 002
0065, (skat.2.1.1.att.). Kalnasalas purva kūdras atradne Kūdras fondā reģistrēta ar Nr.
4995, datu bāzē „Kūdra” ar nr.12119. Latvijas kūdras fonda nr. 4995, LVĢMC datu
bāzē „Derīgo izrakteņu atradnes pase” izsniegta 15.07.2013 ar protokola Nr.45.
Atbilstoši Kūdras fondā esošiem datiem, „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” atradnes
kopējā platība sastāda 612 ha no tiem 135 ha – rūpnieciski izmantojamā dziļumā –
1350 tūkst. m3 vai 160 tūkst. t(W=40%). Atradnē kūdras slāņa maksimālais biezums
3.5m, vidējais – 1.3m. Saskaņā ar Ģeoloģijas pārvaldes 1988.-1989. gada kūdras
atradņu meklēšanas un vērtēšanas darbiem Ludzas rajonā, kā arī 09.04.2013. LVĢMC
Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas protokolu Nr. 21, kūdras atradnes
„Kalnasalas (Beržovkas) purvs” kopēja platība 688,58 ha, rūpnieciskā dziļuma 402.7
ha. Iegulu veido augstā un pārejas tipa purva kūdra. Kūdras slāņa maksimālais dziļums
4.5 m, vidējais 2.26 m. P kategorijas kūdras resursi rūpnieciski izmantojamā dziļumā
sastāda 9061 tūkst.m3 vai 1070 tūkst.t.
2013. gada aprīlī kūdras atradnes „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ģeoloģijas
izpēti. Saskaņā ar zondējumu un laboratorijas rezultātiem, izdalīti 3 kūdras veidi (pēc
sadalīšanās pakāpes un purva tipa): augstā tipa maz sadalījusies, augstā tipa vidēji un
labi sadalījusies, pārejas tipa vidēji un labi sadalījusies kūdra.
Kūdras atradnē „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” 185.64 ha platībā aprēķināti šādi
krājumi:
kopējie kūdras krājumi – 3415.79 tūkst.m3 vai 508.7 tūkst.t(w=40%), no tiem augstā
purva tipa – 1095.28 tūkst.m3 vai 146.77tūkst.t (w=40%)
augstā un pārejas tipa vidēji un labi sadalījusies kūdra – 2320.51 tūkst.m3 vai
362.01tūkst.t (w=40%)
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Kūdras
„Kalnasalas

atradne
(Beržovkas)

purvs”

2.1.1.att. Kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” 1 : 30000 mēroga kartē.
Atbilstoši fizioģeogrāfiskās rajonēšanas shēmai, kūdras atradne „Kalnasalas
(Beržovkas)

purvs”

atrodas

Austrumlatvijas

zemienes

Adzeles

pacēluma

dienvidaustrumu daļā. Kopējā atradnes platība 185,64 ha (zemes vienības daļas kadastra
apzīmējums 6854 002 0065 8002). Pašreizējā kūdras ieguves teritorija 105,42 ha.
Paplašināmā kūdras ieguves teritorija sastāda 80,22 ha.

1.2. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs”
kopējās zemes platības, kurai nepieciešama paplašināšana.

Visai purva nomas teritorijai(kadastrs 6854 002 0065) pēc Kārsavas novada
teritorijas plānojuma ir zonējums Rūpniecības apbūves teritorija R1 kur galvenā
izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve (378.) un palīgizmantošana – atklātā
uzglabāšana (380.1.), derīgo izrakteņu ieguves rūpniecības uzņēmums (380.2.), būves
derīgo izrakteņu procesu nodrošināšanai (380.3.), tajā skaitā paplašināmai kūdras
ieguves teritorijai kas sastāda 80,22 ha. Skatīt novietojumu attēlā 2.2.1.
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2.2.1.attēls. Paredzētās darbības teritorijas atrašanās vieta

Paplašināmās teritorijas sagatavošana jau daļēji noritējusi pēc 2014. gada 12. septembrī
izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS14ZD0381 un 2014. gada 22.
novembra

lēmuma

par

derīgo

izrakteņu

ieguves

projekta

kūdras

atradnei

„Kalnosalas(Beržovkas) purvs” saskaņošanu lēmumu Nr. CS14VL0230, kas ietvēra
sevī visu rūpnieciskā dziļuma ieguves teritoriju – 185.64 ha, kā arī meliorācijas grāvju
izbūves projektu kuru apstiprināja Kārsavas novada pašvaldības būvvalde.
Pēc apstiprinātā projekta lauku sagatavošanas plāna apraksta.
Ieguves lauku ZR un DA malās ir ierīkoti jauni kartu grāvji, veikta daļēja nosusināšanas
pasākumi un ierīkotas notekcaurules. Kartu grāvju platums 0.5-0.9m, vidēji 1.5m dziļi.
Pēc projekta paredzēts ierīkot jaunus kartu grāvjus ar kopējo garumu 26100m, kā arī
vajadzēs veikt nosusināšanas pasākumus un ierīkot 350 notekcaurules. Attālums starp
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grāvjiem 20 metri. Tiek izmantoti jau eksistējoši novadgrāvji, uz kuriem arī tiks
novadīts liekais ūdens, kā arī ierīkoti jauni novadgrāvji. Pēc apauguma novākšanas
laukus vajag apsekot un veikt pārtīrīšanas pēc vajadzības jau esošajos kartu grāvjos.
Obligāts nosacījums kūdras lauku sagatavošanas darbos ir kartu virsmas profilēšana.
Paplašināmo teritoriju 80,22 ha kūdras ieguves krājumu
Segkārtas raksturojums un
apjoms
aprēķinu platību klāj 0.1 m bieza segkārta, kas sastāv no
krūmiem un niedrēm. Tās apjoms ir 80220 m3.
Derīgās slāņkopas
apjoms paplašināmā
laukumā.

Vidējais kūdras iegulas dziļums atradnē ir 1.84m.
Kūdras apjoms (A kat.) saskaņotā licences laukuma
robežās ir 2320.51 tūkst. m3, jeb 362.01tūkst. t pie
nosacītā mitruma 40%. Izmantojamā platība 80.22 ha,
tajā skaitā augstā un pārejas tipa purva kūdra.

Lai uzsāktu Paredzēto darbību kūdras ieguvi paplašināmajā teritorijā ir jāveic:



Derīgo izrakteņu licences saņemšana VVD atbilstoši MK noteikumu Nr. 696
„Derīgo izrakteņu Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” noteiktajā kārtībā;



Derīgo izrakteņu ieguves licences laukuma robežu nospraušana apvidū un tā
robežpunktu nostiprināšana ar noteikta veida robežzīmēm. Derīgo izrakteņu
ieguves licences laukuma robežzīmju izspraušanu apvidū veic kadastrālajā
uzmērīšanā sertificēta persona;

Jāveic derīgo izrakteņu ieguves vietas sagatavošana, kas ietver sekojošu darbu veikšanu:
• Kūdras ieguves lauku un meliorācijas sistēmu platību atmežošana, ja
projektētajās meliorācijas sistēmu novadgrāvju trasēs vai kūdras ieguves lauku platībās
ir augoši koki, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts kā mežs;
• Projektētās meliorācijas jeb hidrotehniskās sistēmas (nosusināšanas un
ugunsdzēsības sistēmas, nosēd baseinu) izbūve;
• Kartu grāvju ierīkošana vai padziļināšana;
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•Teritorijas atcelmošana un kūdras ieguves lauku segkārtas noņemšana;
• Tehnoloģisko ceļu ierīkošana, ja tādi ir paredzēti;
• Projektēto kūdras ieguves lauku planēšana un profilēšana.
Lauku sagatavošanas darbu plānu un detalizētu aprakstu skatīt pielikumā.
Purva rekultivācija Saskaņā ar 21.08.2012. MK noteikumu nr.570 „Derīgo izrakteņu
ieguves kārtība” 87. punktu paredzētais rekultivācijas veids – renaturalizācija (purvam
raksturīgas vides atjaunošana). Plānotais rekultivācijas veids atbilst Kārsava novada
pašvaldības izsniegtajai izziņai (skatīt pielikumu. Izziņa Nr1.3.17/614)

1.3. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs” derīgo
izrakteņu ieguves iespējamo tehnoloģiju veidu apraksts.
Pasaules praksē kūdras ieguves tehnoloģijas un organizatoriskie pasākumi kūdras
ieguvei ir līdzīgi. Līdzīgi kā Latvijā, citviet pasaulē kūdras resursu ieguvei izmanto gan
frēzēšanas, gan griešanas paņēmienu, gan gabalkūdras iegūšanu.
„Kalnosalas (Beržovkas) purva” kūdras ieguves projektā paredzētas divu veidu
tehnoloģijas - frēzkūdras un gabalkūdras ieguve.
Frēzkūdras ieguves tehnoloģija
Frēzkūdras ieguvei pasaulē pielietotās tehnoloģijas un ieguves paņēmieni salīdzinājumā
ar Latvijā pielietotajām tehnoloģijām, ieguves paņēmieniem un kūdras ieguves lauku
apsaimniekošanas organizatoriskajiem pasākumiem, ir uzskatāmi par samērā līdzīgiem
un būtiski neatšķiras.
Frēzkūdras ieguvē var tikt izmantoti gan pneimatiskie, gan mehāniskie savācēji
(2.3.1.attēls).
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2.3.1. attēls Pneimatiskais frēzkūdras savācējs(kreisajā pusē), mehāniskais frēzkūdras savācējs(labajā
pusē).

Kūdras ieguves tehnoloģija, izmantojot pneimatiskos savācējus:
 lauku frēzēšana ar aktīvajām frēzēm, nažu frēzēm vai kultivatoru, veicot frēzēšanu
 vidēji 15 – 50 mm dziļi vienu reizi ciklā;
 lauku irdināšana ar kultivatoru 1 – 3 reizes ciklā; darba platums vidēji 9 – 18 m;
 savākšana ar pneimatisko savācēju, transportēšana un izbēršana bērtnēs vienu reizi
gājienā;
 kūdras bērtņošana ar bērtņotājmašīnu vai hidraulisko ekskavatoru ar taisno kausu.
Viena frēzkūdras iegūšanas cikla ilgums vidēji ir divas diennaktis. To skaits stabilā
ražošanas periodā ir atkarīgs no tā vai ražošana ir tikai iesākta, vai notiek jau ilgāku laiku.
Darba ciklu skaits sezonā: pirmajā un otrajā gadā – 12 līdz 15, trešajā un nākošajos – līdz 20
cikliem.
Grieztās kūdras ieguves tehnoloģija
Griešanas paņēmiens ir vecākais kūdras ieguves paņēmiens, tostarp arī Latvijā. Arī
Latvijā griešana ir kūdras ieguves vecākais paņēmiens. Ar griešanas paņēmienu iegūst
augstas kvalitātes izejvielu – augstā tipa vāji sadalījušos kūdru ar dabisku struktūru substrātu
ražošanai. Lai pilnībā saglabātu kūdras agrofizikālās īpašības, tai ir svarīgi izžūt ar
neizjauktu dabisko struktūru. To var nodrošināt, tikai iegūstot kūdru ar griešanas
paņēmienu. Turklāt svarīgi, lai grieztā kūdra nezaudē kvalitāti, arī to ilgstoši uzglabājot.
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2.3.3. attēls Ekskavators ar speciālu griešanas kausu.

Griešanu ar mašīnu – ekskavators ar speciālu kausu (2.3.3. attēls) – veic katrā kartā
divās joslās vaļējā kartu grāvja garumā, sakraujot „ķieģelīšus” regulārās grēdās tranšejas
malā. Pēc tam veic to pārkraušanu ar rokām, lai panāktu kūdras izžūšanu līdz
nepieciešamajam mitrumam. Ieguvi veic līdz 1,6 m dziļumam, vienā gājienā tiek izrakts
1,28 m3 uz vienu pašreizējo metru un izklāti 7m platumā. Lauka virsmu sagatavo ar
profilētāju, nostumjot irdeno kārtu no darba virsmas divās joslās katrā kartā; pēc vienas
tranšejas izrakšanas vai vairākām, ar profilētāju noņemto virskārtu iestum izraktajā tranšejā.
Grieztās sūnu kūdras sagatavošanas process ietver:
 lauku profilēšana;
 kūdras griešana ar kūdras griešanas mašīnu;
 kūdras pārkraušana;
 gatavās produkcijas novešana.

1.4. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs” derīgo
izrakteņu ieguves veidi un apjomi.
Paredzētās darbības ietvaros, kas saistās ar kūdras ieguves teritorijas
paplašināšanu „Kalnosalas (Beržovkas) purva” kūdras atradnē, tiek izvērtētas divas
kūdras ieguves metodes. kūdras ieguve ar frēzēšanas metodi un grieztās kūdras ieguves
14
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paņēmienus. Abas šī metodes ir apstiprinātas „Kalnosalas (Beržovkas) purvs” kūdras
ieguves projektā.
„Kalnosalas (Beržovkas) purvam” izsniegtās atradnes pase aptver visu purva
teritoriju (185,64 ha), gan daļu kur jau pašreiz norit kūdras ieguve (105,42 ha), gan daļa
kuru tiek skatīta kā paplašināšana (80,22 ha). Kopējie apstiprinātie krājumi sastāda
508,78 tūkst. tonnas(W=40%), jeb 3415.79 tūkst m3.
Ņemot vērā kūdras iegulas zudumus kas ir zem ceļiem ~ 18170m3, ap
maģistrāliem novadgrāvjiem ~93780m3, aizsargslāņa zudumi ~ 556920m3, veidojas
3415790m3-668870m3=2746920m3, jeb 405,37 tūkst. tonnas(W=40%).
Paplašināmo lauku aptuvenie kūdras krājumi ir 1333013m3, jeb 196,72 tūkst.
tonnas(W=40%).
Plānotā kūdras lauku izstrādes secība redzama tabulā Nr. 2.4.1. Lauku izvietojums
redzams attēlā 2.4.2.
Plānotā kūdras lauku izstrādes sākuma secība
Lauku numuri
4
2
Gabalkūdras
ieguves
sākums
2016 2016
Frēzkūdra ieguves sākums 2021 2019
Ieguves platība
16
26

3

1

5

8

6

7

2016
2020
27

2016
2021
36

2017
2025
18

2018
2022
6

2018
2025
32

2019
2027
24

Tabula 2.4.1. Plānotā kūdras lauku izstrādes secība
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attēls 2.4.2. Kūdras lauku izvietojums

1.5. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs”
ieguves lauku, kūdras bērtņu un ceļa joslu nosusināšana.
Kūdras

atradnes

„Kalnosalas

(Beržovkas)

purva”

meliorācijas

sistēmas

projektēšanas darbi veikti 1967. – 1969. gadam. Purva nosusināšana paredzēta ar
vaļējiem kartu grāvjiem. Galvenā ūdensnoteka, kas tiek izmantota „Kalnosalas
(Beržovkas) purva” kūdras ieguves teritorijas nosusināšanai ir Ziblas strauts (ŪSIK
kods 6846:01), kura atrodas ZA virzienā no „Kalnosalas (Beržovkas) purva” kūdras
atradnes kurš nosaka virszemes ūdeņu plūsmu atradnes ziemeļdaļā, bet nedaudz uz
dienvidiem no atradnes tekošais Zelčovas strauts – tās dienviddaļā skatīt attēlu 2.5.1.
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attēls 2.5.1. Purva nosusināšanas shēma.

Paplašināmās teritorijas novadgrāvju tīkls savienots ar ekspluatācijā esošās kūdras
ieguves teritorijas novadošajiem novadgrāvjiem.
Kartu grāvju galos projektētas 16m garas plastmasas caurtekas mehānismu
pārbraukšanai no vienas kartas otrā. Ņemot vērā sākotnēji izsniegtās Licences robežu
kas ietvēra visu rūpnieciskā dziļuma robežu tika veikta pirmreizējā jeb sākotnējā kūdras
ieguves lauku nosusināšanas sistēmu ierīkošana, kas ietvers novadgrāvju un kartu
grāvju trasēs projektā paredzēto pirmreizējo tranšeju rakšanu un nosēdbaseinu
ierīkošanu, kam seko kūdras ieguves laukus norobežojošo kontūrgrāvju ierīkošana,
veicot to izbūvi pa Paredzētās darbības teritorijas perimetru. Kūdras ieguves lauku
detālā nosusināšanas tīkla jeb kartu grāvju tīkla izbūve līdz projektētajam dziļumam,
tiks realizēta pēc pirmajā kārtā paredzēto kontūrgrāvju izbūves. Detālā kartu grāvju tīkla
ierīkošana tiek veikta, ierīkojot kartu grāvjus ar savstarpējo attālumu 20m, tādējādi
panākot optimālo kūdras iegulas nosusināšanas efektu. Kartu grāvju dziļums ir atkarīgs
no iegūstamās kūdras mitruma, un tam ir jānodrošina nepieciešamā nosusināšanas
norma.
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No meliorācijas viedokļa Kolnasolas purvs izvietots starp divu valsts nozīmes
meliorācijas būvju – ūdensnoteku, Ziblas strauta un Zelčovas strauta regulētajiem
posmiem (ŪSIK kodi 6846:01 un 68476:01 attiecīgi).
Jaunu novadgrāvju ierīkošana ārpus purva paplašināmās darbības teritorijas nav
paredzēta.

1.6. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purva”
pārkārtojuma nepieciešamība un papildus darbi ūdensnotekās
vai meloriācijas sistēmā kontekstā ar purva paplašināšanu.
No meliorācijas viedokļa Kolnasolas purvs izvietots starp divu valsts nozīmes
meliorācijas būvju – ūdensnoteku, Ziblas strauta un Zelčovas strauta regulētajiem
posmiem (ŪSIK kodi 6846:01 un 68476:01 attiecīgi).
Ūdensnoteku izvietojums apvidū redzams attēlā 2.6.1

attēls 2.6.1. Valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku izvietojuma shēma apvidū

Ņemot kopumā, Kolnasolas kā augstā tipa purvam ir raksturīga virszemes ūdeņu
(un arī gruntsūdeņu) noplūde praktiski visos, izņemot uz dienvidaustrumiem un,
iespējams – uz austrumiem, orientētos virzienos. Svarīgākā no ūdensšķirtnēm, kas sakrīt
18
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(izsakoties precīzāk – sakrita pirms kūdras izstrādes uzsākšanas) ar apkārtējā reljefa
visaugstākajām atzīmēm, šķērso purvu ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā
nedaudz uz ziemeļiem no tā centra.
Purva nosusināšana nevar iespaidot hidroloģiski - hidroģeoloģiskos apstākļus aiz
esošajiem un plānotajiem kontūrgrāvjiem, jo ūdens līmenis augstā tipa purvā pārsniedz
gruntsūdens horizonta līmeni tam pieguļošajās platībās. Tas ir, nosusinot augstā tipa
purvu (veicot ūdens līmeņa izlīdzināšanu), gruntsūdens līmeņa izmaiņas var izpausties
tikai līdz tuvākajai atslodzes vietai (novadgrāvim un/vai kontūrgrāvim).

1.7. Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purva”
paplašināšanai darbībai nepieciešamie objekti.
Viens no galvenajiem infrastruktūras objektiem paredzētajā darbības vietā ir
tehnoloģiskais ceļš. Kūdras ieguves laukos iegūtā produkcija tiks izvesta pa
tehnoloģisko ceļu, kas atrodas paredzētajā darbības teritorijā. Plānoto tehnoloģisko ceļu
novietojums attēlots 2.7.1 .attēlā.

attēls 2.7.1. Tehnoloģisko ceļu novietojums.
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Kūdras ieguves traktortehnika un kūdras ieguvei nepieciešamie mehānismi, kā arī
vieglu konstrukciju pārvietojuma tipa dzīvojamie vagoniņi darbinieku sadzīves
vajadzību nodrošināšanai kūdras ieguves teritorijā ir izvietoti ražošanas bāzes teritorijā,
kas atrodas jau ekspluatācijā esošās teritorijas ietvaros. Paredzētās darbības teritorijā
nav izbūvēti infrastruktūras objekti un inženierkomunikācijas, kuru aizsardzībai un
ekspluatācijai ir noteiktas aizsargjoslas.

1.8.

Piebraukšanas

nepieciešamo

pievedceļu

iespējas
un

kūdras
citu

ieguves

laukiem,

inženierkomunikāciju

raksturojums, nepieciešamie būvniecības vai uzlabošanas darbi.
Paredzētās darbības teritorija tieši robežojas ar jau ekspluatācijā esošo kūdras
ieguves teritoriju, kurā tiek veikta kūdras ieguve, līdz ar ko Paredzētās darbības
nodrošināšanai tiek plānots izmantot jau ekspluatācijā esošos tehnoloģiskos pievedceļus
no dzelzsbetona plāksnēm/dolomīta šķembu 1.7 km garumā, kā arī veikt papildus
dzelzsbetona plātņu pievedceļu izveidi Paplašinātā kūdras ieguves teritorijā 1,11 km
garumā, lai nodrošinātu produkcijas izvešanu ar autotransportu, un kuri pieslēgsies
esošajiem pievedceļiem. Jaunu pievedceļu ceļu būvniecība ārpus iznomātās teritorijas
netiks veikta. Iekšējo kūdras ieguves teritorijas pievedceļu remonts tiek veikts pēc
nepieciešamības, izdarot bojāto dzelzsbetona plātņu nomaiņu/ šķembu piebēršanu vietās
kur veidojas iesēdas.. Kūdras produkcijas izvešana no kūdras ieguves vietas tiek
paredzēta ar kravas autotransportu, slēgta tipa kravas kastēs, kas nepieļauj pārvadājamās
kūdras putekļu rašanos pārvadāšanas laikā. Izstrādāto kūdru ir paredzēts transportēt pa
zemes vienības īpašnieka valdījumā esošu ceļu līdz pašvaldības autoceļam Nr. 89
Beržovkas purva ceļš (kadastra Nr. 6868 011 0191), kas savienots ar reģionālas nozīmes
valsts autoceļu P50 Kārsava – Latvijas robeža (Aizgārša). Tālākā kūdras transportēšana
atkarīga no gala saņēmēja dislokācijas vietas.

Iespējamie

transportlīdzekļu

ierobežojumi

uz

koplietošanas

ceļiem

ir

prognozējami pavasara šķīdoņa laikā uz ceļa P50. Veicot kūdras transportēšanu, tiks
ievēroti ceļu satiksmes un satiksmes organizācijas noteikumi, tostarp, ierobežojumi
kravas autotransportam izmantot attiecīgos ceļu posmus to ierobežotas izmantošanas
gadījumos.

Paredzētās

darbības

teritorijā

nav

paredzēts

izbūvēt

jaunas

inženierkomunikācijas, kas saistītas ar elektroapgādi un ūdensapgādi.
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Darbības

1.9.

nodrošināšanai

nepieciešamais

ūdens

daudzums un tā lietošana, ūdens ieguves avots.
Saskaņā ar kūdras ieguves tehnoloģijām, Paredzētās darbības nodrošināšanai nav
nepieciešami ūdens resursi. Kūdras ieguves vietā strādājošo vajadzībām dzeramais
ūdens tiek piegādāts fasētā veidā. Ugunsdzēsības vajadzībām tiks izmantots ūdens no
ugunsdzēsības baseiniem un teritorijā esošajiem novadgrāvjiem.

1.10. Atkritumi un atkritumu apsaimniekošana.
Paredzams, ka kūdras ieguves laikā radīsies šāda veida atkritumi:


sadzīves atkritumi - koksnes atkritumi, sadzīves atkritumi ražošanas bāzē;



ražošanas atkritumi;



bīstamie atkritumi - kūdras ieguves tehnikas apkopes rezultātā.

Koksnes atkritumi (izrakti celmi, zari) radīsies teritorijas sagatavošanas kūdras
ieguvei laikā. Atkritumu apjoms atkarīgs no koksnes atkritumu veida, šos atkritumus
paredzēts izvest no atradnes. Tika aprēķināts, ka strādājošie kopā radīs aptuveni 30m3
atkritumu kūdras ieguves sezonā, ar aprēķinu gadā. Sadzīves atkritumi netiek šķiroti.
Atkritumu savākšanai un uzglabāšanai tiek izmantots konteiners, kas tiek uzglabāts
ārpus atradnes teritorijas; to pēc nepieciešamības uz līguma pamata izved atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums.
Kūdras ieguves tehnikas apkopes rezultātā radušos bīstamos atkritumus (filtri,
atstrādātās eļļas, akumulatori) apsaimnieko firma, kam ir atbilstoša atkritumu
apsaimniekošanas atļauja. Līdz izvešanai tie tiek uzglabāti atbilstoši to uzglabāšanas
noteikumiem.

1.11. Objekta ugunsdrošībai nepieciešamie pasākumi.
Objektā paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka 2004. gada 17. februāra
Ministru kabineta noteikumi Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem līdz
01.01.2009.). Purva teritorijā kūdras ieguves lauki tiek norobežoti ar ūdens
novadgrāvjiem. Ugunsdzēsībai paredzēti ūdens krājumi ūdenstilpēs esošajos kūdras
laukos; ūdens savācējgrāvjos. Sagatavojot kūdras ieguvei paredzētās teritorijas, tiks
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projektēti, izrakti un iekārtoti ūdens ņemšanas baseini un to piebraucamie ceļi atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām kūdras ieguves
laukos. Ugunsdzēsībai nepieciešamie ūdenskrājumi un to ieguves avotu skaits un
izvietojums atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiks noteikts kūdras ieguves projektā.
Ugunsdrošības pasākumu realizēšanai paredzēti mobilie motorsūkņi ar pilnu
aprīkojumu. Ūdens ugunsdzēsības vajadzībām tiek uzglabāts arī 10 m 3 ar traktoru
pārvietojamā cisternā.
Visa kūdras ieguvei paredzētā tehnika ir aprīkota ar dzirksteļu slāpētājiem,
ugunsdzēšamajiem aparātiem. Uz katru tehnisko līdzekli nodrošināts ugunsdzēsības
aparāts un spainis ar 5 m garu virvi iespējamā ugunsgrēka dzēšanai.

1.12.

Derīgo

izrakteņu

laukuma

slēgšana,

plānotie

rekultivācijas pasākumi, iespējamā teritorijas turpmākā
izmantošana.
Rekultivācija ir izstrādāto kūdras atradņu vai to daļu sagatavošana turpmākai
apsaimniekošanai. Veicot rekultivāciju, tiek samazināta ugunsgrēku izcelšanās iespēja
un veicināta izstrādātās kūdras atradnes iekļaušanās ainavā. Rekultivācija sekmē
teritorijas ilgtspējīgu attīstību. Ja purvs jau pirms izstrādāšanas bijis degradēts, tad pēc
rekultivācijas šīs teritorijas vērtība var būt pat lielāka nekā pirms kūdras ieguves
Saskaņā ar Kārsavas novada vēstuli Nr1.3.17/614, Kārsavas novada pašvaldība
saskaņojusi plānoto rekultivācijas veidu: teritorijas mitrāja izveidošana bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanai (renaturalizācija).
Purva atjaunošanās dabīgā ceļā jeb renaturalizācija Latvijā varētu būt viens no
perspektīvākajiem izstrādāto atradņu apsaimniekošanas veidiem. Latvijā klimatiskie
apstākļi ir ļoti labvēlīgi pārpurvošanās procesam, jo gadā nokrišņu daudzums par 240
mm pārsniedz iztvaikošanu.
Rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieguves vietas turpmāku
izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, novērst draudus iedzīvotāju
veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos
ainavā.
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2. Vides stāvokļa novērtējums.
2.1. Teritorijas un tai pieguļošo teritoriju raksturojums.
Kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ir novietota Kārsavas novada
Goliševas pagasta rietumu daļā, vietām ieguves licences laukumam robežojoties ar
Kārsavas novada Malnavas pagastu (skatīt 3.1.1. attēlu). Zemes tiesiskais valdītājs A/S
„Latvijas valsts meži” kuram ar darbības ierosinātāju noslēgts ilgtermiņa nomas līgums,
ar zemes nomas iznomāšanas mērķi – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve. Pašreiz kūdras
ieguve tiek veikta zemes vienības „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” rietumu daļā
(kadastra. Nr. 6854 002 0065; zemes vienības daļas kadastra apzīmējums Nr. 6854 002
0065 8002) aptuveni 105 ha platībā. Paralēli kūdras ieguvei esošajā teritorijā tiek
plānots uzsākt kūdras ieguvi arī atlikušajā kūdras iegulas laukuma teritorijā aptuveni 80
ha platībā. Paredzēts, ka kūdras ieguve atradnē tiks veikta līdz 2037. gadam.

attēls 3.1.1. Purva novietojums

Paredzētās darbības tiešā tuvumā neatrodas sabiedriskās ēkas vai dzīvojamās mājas.
Tuvākā apdzīvotā viensēta „Katrīna”(Kārsavas nov.,Goliševas pag.) atrodas ~ 670 m
attālumā no plānotajiem kūdras ieguves laukiem. Informācija par kūdras atradnes
„Kalnasalas (Beržovkas) purvs” tuvāko dzīvojamo teritoriju novietojumu apkopota 3.1.2.

tabulā.
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Tuvākās sabiedriskās ēkas - pagasta pārvalde, tautas nams, bibliotēka, pirmsskolas
izglītības grupa, Aizgāršas pasta nodaļa, vairāki veikali, pareizticīgo baznīca atrodas
Goliševas ciema teritorijā.
Paredzētās darbības teritorijas tiešā tuvumā neatrodas lauksaimniecībā izmantojamās
zemju platības. Tuvākās lauksamniecībā izmantojamās zemes, kuras tiek izmantotas
graudkopībai atrodas vairāk kā 1 km attālumā Dienvidu virzienā no paplašināmās purva
teritorijas.
Ņemot vērā to, ka pašreizējā kūdras ieguve ekspluatējamā kūdras ieguves daļā nav
radījusi traucējumu lauksaimnieciskajai darbībai, nav prognozējams, ka kūdras ieguves
teritorijas paplašināšana varētu ietekmēt lauksaimniecisko darbību.
Plānotās darbības vietas tuvumā apmēram 10 km Rietumu virzienā atrodas dolomīta
ieguves karjera – „Rītupes”.
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attēls 3.1.3. Purva novietojums, tuvumā esošās saimniecības

Tuvākā rūpniecībai paredzētā darbības teritorija atrodas 3 km attālumā dienvidu
virzienā, Malnavas pagastā, kur saimnieciskā darbība ilgstoši nenotiek.

2.2. Paredzētās darbības atbilstība teritorijas pašreizējai un
noteiktajai plānotajai izmantošanai, teritorijas aprobežojumi.
Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu, kas 2012. gada 22. oktobrī
apstiprināts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Kārsavas novada teritorijas
plānojuma 2012.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Goliševas pagastā ir noteikta plānotā(atļautā) izmantošana atbilstoši izmantošanas
nosacījumiem, kas definēti teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu sadaļai –
Rūpniecības apbūves teritorija R1. Atbilstoši Kārsavas novada teritorijas plānojumam
2012. – 2024. gadam teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu sadaļai – Rūpniecības
apbūves teritorija R1 galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve (378.)
Derīgo izrakteņu ieguve zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 6854 002 0065 atbilst
Kārsavas
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attēls 3.2.1. Kārsavas novada, Teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, Teritorijas plānotā (atļautā)
izmantošana Goliševas pagasts.

2.3 Ar paredzēto darbību saistītā saimnieciskā darbība,
izsniegtie nosacījumi un noteikumi
Ar Paredzēto darbību saistītā saimnieciskā darbība „Kalnosalas(Beržovkas)
purva” kūdras atradnē, kas daļēji ietver derīgo izrakteņu ieguvi ekspluatācijā esošajā
kūdras ieguves teritorijā, ir uzsākta pagājušā gadsimta 73 gadā un turpinājās līdz
88.gadam, iegūstot ap 165 tūkstoši tonnu pakaišu kūdras pie W=40%, pirms tam ap
40gadiem iepriekš purva R malā veikta kūdras ieguve ar roku darbu, apmēram 25 ha
platībā.
SIA „RT Būve” 2013. gadā veica pasūtījumu purva ģeoloģiskai izpētei krājumu
akceptēšanai SIA „LVĢMC”, uz kuras pamata tika izsniegta derīgo izrakteņu atradnes
pase, ar protokola Nr.45 no 15.07.2013. Licence zemes dzīļu izmantošanai ar Nr.
CS14ZD0381 tika izsniegta 2014. gadā, balstoties uz kuras 2014.gadā izstrādāts un
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apstiprināts derīgo izrakteņu ieguves projekta atradnei „Kalnosalas(Beržovkas) purvs”
ar lēmumu Nr. CS14VL0230. Kā, Licence – tā projekts jau tika izstrādāts un
apstiprināts visai purva teritorijai, kura ietver sevī arī paplašināmo purva teritorijas daļu.
Pēc šo dokumentu saņemšanas uzņēmums uzsāka purva tīrīšanas un sagatavošanas
darbus. 2015. gadā tika pasūtīts un apstiprināts meliorācijas projekts paplašināmās daļas
meliorācijas grāvju izbūvei.
SIA „RT Būve” līdz šim brīdim kūdras ieguve veikta iepriekš sagatavotā purva
teritorijā (105 ha), kas tiek eksportēta uz Eiropas substrātu ražotāju rūpnīcām, jo pašam
uzņēmumam vēl nav gatavās produkcijas ražotnes. Tamdēļ kūdra tiek eksportēta kā
pusfabrikāts.
Cita veida saimnieciskās darbības tehniskie noteikumi purva paplašināšanas
kontekstā nav izsniegti.

2.4. Meteoroloģisko apstākļu raksturojums.
Kūdras ieguves „Kalnosalas(Beržovkas) purva” paplašināšanas teritorija atrodas
Latvijas austrumu daļā, tās klimatiskie apstākļi atšķiras no Piejūras zemienes daļas
klimatiskajiem apstākļiem. Klimats ir vairāk kontinentāls, ar izteiktākām temperatūras
svārstībām. Paredzētās darbības un tai piegulošajās teritorijās netiek veikti
meteoroloģiskie novērojumi, tamdēļ meteoroloģisko apstākļu raksturošanai izmantoti
ilggadējie meteodati no meteoroloģiskās stacijas – Rēzekne.
Reģionālie meteoroloģiskie apstākļi ir būtiski saistīti ar kūdras ieguves procesiem,
tostarp ar iegūtās kūdras žāvēšanu uz lauka izmantojot dabiskos meteoroloģiskos
faktorus.
Rēzeknes rajons atrodas mēreni mitrajā Atlantijas kontinentālajā klimata joslā ar
samērā vēsām vasarām un maigām ziemām.
Gada vidējā gaisa temperatūra ir + 4,7 °C, janvārī līdz – 7 °C, jūlijā līdz + 17 °C.
Absolūtais temperatūras minimums novērots janvārī – 39°C, absolūtais maksimums –
jūlijā +34 °C. Atkušņa iestāšanās vidējais datums pavasarī ir 30.marts, rudenī pirmās
salnas parasti tiek novērotas sākot no 15.novembra. Dienu skaits ar diennakts vidējo
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temperatūru virs 0 °C ir 230. Ziemā biežas dabas parādības ir migla, putenis un kailsals.
Grunts caursalšanas dziļums ir 25 – 70 cm.
Lielākais nokrišņu daudzums novērojams vasaras mēnešos kad notiek aktīva
kūdras ieguves darbība, sākot ar maiju beidzot ar septembri un oktobri, kad vēl norit
grieztās kūdras ieguve. Maksimālais nokrišņu daudzums novērojams jūlija un augusta
mēnesī sansiedzot 77-78mm.
Kā redzams no meteoroloģisko apstākļu analīzes, atsevišķas nelabvēlīgo
meteoroloģiskās apstākļu situācijas var rasties jebkurā no mēnešiem, tostarp arī kūdras
ieguves sezonā, kas saistās ar paaugstinātu nokrišņu apjoma izkrišanas varbūtību, kas
ietekmē iegūstamās kūdras apjomus attiecīgajā laika periodā. Citu, kūdras ieguves
sezonā laikā, nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu varbūtība ir minimāla.

2.5 Hidroloģisko apstākļu raksturojums kūdras ieguvei
paredzētajā un tai piegulošajā teritorijā.
Objekts izvietots Daugavas upju baseinu apgabala Veļikajas augšgala lielbaseina
Rītupes baseinā. Atbilstoši ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoram, Kolnasolas
purva ūdeņi ir saistīti ar Rītupes posmu no Straujas ietekas tajā līdz Ziblas upītei 1
(68472).
Ņemot kopumā, Kolnasolas kā augstā tipa purvam ir raksturīga virszemes ūdeņu
(un arī gruntsūdeņu) noplūde praktiski visos, izņemot uz dienvidaustrumiem un,
iespējams – uz austrumiem, orientētos virzienos. Svarīgākā no ūdensšķirtnēm, kas sakrīt
(izsakoties precīzāk – sakrita pirms kūdras izstrādes uzsākšanas) ar apkārtējā reljefa
visaugstākajām atzīmēm, šķērso purvu ziemeļrietumu – dienvidaustrumu virzienā
nedaudz uz ziemeļiem no tā centra. Grafiskā veidā ūdeņu plūsmu galvenie virzieni
redzami 3.5.1. attēlā.
Kūdras atradnes ziemeļaustrumu daļu šķērsojošais Ziblas strauts (atbilstoši
minētajiem MK noteikumiem – Ziblas upīte, identifikācijas numurs 6846) nosaka

1

Atbilstoši Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Vietvārdu datu bāzei –
Ziblas strautam.
2
Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods atbilstoši 2010. gada 30. marta Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 318 „Noteiku
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virszemes ūdeņu plūsmu atradnes ziemeļdaļā, bet nedaudz uz dienvidiem no atradnes
tekošais Zelčovas strauts. Ņemot vērā to, ka strauta garums nesasniedz 10 km, iepriekš
minētajā klasifikatorā tas nav iekļauts un identifikācijas numurs tam nav piešķirts.
Zelčovas strauts ir Rītupes, bet Ziblas strauts - Utrojas (Rītupes nosaukums
Krievijas Federācijas teritorijā), labā krasta pieteka.
Augstā tipa purvam raksturīgās īpatnības ņemtas vērā, ierīkojot tā nosusināšanas
sistēmu. Bez diviem galvenajiem noteces virzieniem (uz ziemeļiem – ziemeļaustrumiem
un uz dienvidrietumiem – dienvidiem), ir izveidotas vēl vairākas lokālas ūdensšķirtnes,
kas sadala ūdeņu plūsmu pretējos virzienos, tajā skaitā – pat viena kūdras ieguves lauka
ietvaros (att. 3.5.1.). Ir jāņem vērā, ka virszemes ūdeņu plūsma notekgrāvjos un
kontūrgrāvjos ap atradni (daļu no tiem vēl ir tikai paredzēts izveidot) atsevišķos
atradnes posmos var nesakrist.
No meliorācijas viedokļa Kolnasolas purvs izvietots starp divu valsts nozīmes
meliorācijas būvju – ūdensnoteku, Ziblas strauta un Zelčovas strauta regulētajiem
posmiem (projektu šifri 6846:01 un 68476:01 attiecīgi).
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attēls 3.5.1. Ūdeņu plūsmas ortofotokarte

Ir zināms, ka augstā tipa purvu noteci veido praktiski tikai nokrišņi, jo to saistība ar
gruntsūdens horizontu ir nenozīmīga. Nedaudz vienkāršojot, var pieņemt, ka:
vidējā daudzgadīgā notece = nokrišņi – iztvaikošana.
Ūdeņu notece no purviem ir īpaši neliela, tas ir - mitrumu purvi atdod ļoti „nelabprāt”.
No vides aizsardzības viedokļa šis apstāklis vērtējams pozitīvi, jo purva nosusināšana
(dabiskās noteces ceļā) nevar novest pie liela papildus apjoma ūdeņu ievadīšanas apkārtējās
ūdenstecēs un/vai ūdenstilpēs un to hidroloģisko un hidroķīmisko apstākļu būtiskām
izmaiņām.

2.6. Kūdras ieguvei paredzētās teritorijas ģeoloģiskās
uzbūves un inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums.
Kolnasolas pūrs izvietots Mudavas (Veļikajas) zemienē, Abrenes nolaidenuma
pašos dienvidos, netālu no tā, Atzeles pacēluma un Zilupes līdzenuma saskares zonas.
Teritorijas lielāko daļu aizņem glaciolimnisks līdzenums, kas izveidojies kūstoša pēdējā
(Vislas jeb Latvijas) ledāja malas priekšā. Abrenes nolaidenums ir Mudavas (Veļikajas)
zemienes pati rietumdaļa.
Mūsdienu reljefs ir vāji viļņots, praktiski - plakans, bet tā augstuma absolūtās
atzīmes pārsvarā svārstās 101 – 102 metru virs jūras līmeņa (vjl) robežās, nedaudz (līdz
~ 103,9 – 104,0 m vjl) pieaugot atradnes dienvidaustrumu stūrī.
Kūdras atradnes apkārtne vizuāli vērtējama kā plakana vai vāji viļņota līdzenuma
lauksaimniecības un meža zemju ainavu ar zemu vērtību; platības visticamāk nav
ekoloģiski jūtīgas.
Ģeoloģiskā griezuma augšdaļu veido (no apakšas uz augšu) augšdevona Daugavas
svītas nogulumieži, kā arī kvartāra sistēmas nogulumi: augšpleistocēna Vislas jeb
Latvijas svītas glacigēnie nogulumi (morēna), glaciolimniskie un glaciofluviālie
nogulumi. Mūsdienu jeb holocēna veidojumus pārstāv ezeru un purvu, kā arī cilvēka
darbības jeb tehnogēnie nogulumi.
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Apskatāmais objekts ir purva daļa – kūdras atradne; līdz ar to, šeit ļoti raksturīgi ir
pārpurvošanās procesi. To rezultātā arī ir izveidojies plānotās darbības objekts – augstā
tipa purvs. Pārpurvošanos veicina gan kopumā īpaši nelielais reljefa krituma gradients
Abrenes nolaidenuma dienviddaļā, gan rajona ģeomorfoloģiskās īpatnības (plaša
pazeminājumu izplatība starp ziemeļaustrumu - dienvidrietumu virzienā orientētiem
pacēlumiem), gan vāji caurlaidīgu mālainu nogulumu, pārsvarā morēnas smilšmāla un
mālsmilts, kā arī glaciolimnisko mālu, pārsvars ģeoloģiskā griezuma augšdaļā.
Citi mūsdienu ģeoloģiskie procesi vai nu nenorisinās vispār, vai arī var attīstīties
tikai ciešā saiknē ar ūdens līmeņa izmaiņām, tas ir – var notikt vai nu pārpurvošanās vai
arī purva degradācija (sīkāk par to skatīt 4.6. apakšsadaļā).

2.7. Teritorijas hidroģeoloģiskais raksturojums.
Ņemot vērā to, ka augstā tipa purvs ir praktiski izolēta sistēma, kas vāji saistīta ar
apkārtējo vidi, hidroloģiskā un arī – hidroģeoloģiskā, režīma izmaiņas plānotās darbības
rezultātā Apskatāmās teritorijas pazemes ūdeņu aktīvas apmaiņas zonas augšējo daļu
veido sekojoši ūdens kompleksi (no augšas uz leju): kvartāra (Q) un augšdevona
Daugavas – Pļaviņu (D3dg – pl). Ņemot vērā kvartāra nogulumu nelielo biezumu, ūdens
komplekss tajos galvenokārt pārstāvēts tikai ar gruntsūdeni, kaut arī pilnībā izslēgt
spiediena – bezspiediena horizonta vai pat vairāku horizontu klātbūtni rupjgraudaino
nogulumu lēcās morēnas ķermenī nevar. Jebkurā gadījumā, šādu ūdeņu loma kopējā
hidroģeoloģiskajā ainā ir niecīga.
Teritorijā ārpus Kolnasolas pūra pirmais pazemes ūdeņu bezspiediena horizonts
jeb gruntsūdens veidojas augšpleistocēna glaciolimnisko nogulumu augšējā daļā smalkgraudainas smilts un smilšaina aleirīta slāņos. Gruntsūdens iegulas dziļums nav
liels un vidēji nepārsniedz 1,5 – 2,0 metrus. Mālaino nogulumu plašas izplatības zonās
gruntsūdens līmenim raksturīgas ievērojamas sezonālās svārstības, kas var sasniegt 2 un
pat vairāk metru amplitūdu.
Ņemot vērā to, ka smilšaino nogulumu biezums Abrenes nolaiduma dienviddaļā
pārsvarā ir pavisam neliels (daži pirmie metri), ūdeņu resursi gruntsūdens horizontā ir
trūcīgi. Neskatoties uz minēto, gruntsūdeni vietējā ūdensapgādē izmanto relatīvi bieži,
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jo daudzas no grodu akām atradnei tuvākajās viensētās ir ierīkotas tieši gruntsūdens
horizontā3. Dziļums līdz gruntsūdenim grodu akās variē relatīvi plaši - no 1,5 līdz ~ 3
metriem. Sausākajos gadalaikos iespējama grodu aku daļēja vai pat pilnīga izsīkšana.
Paaugstinātu nokrišņu gadījumā (piemēram, vēlā rudenī), neskatoties uz melioratīvajiem
pasākumiem, savukārt iespējama maldūdens veidošanās, kad praktiski zūd atšķirība
starp gruntsūdeni un virszemes ūdeni.
Apskatāmajā objektā – Kolnasolas pūrā, gruntsūdens horizonts ieguļ kūdrā
dziļumā no 0 līdz dažiem desmitiem centimetru (maksimāli – 1,2 m), kopā ar virszemes
ūdeņiem (atsevišķās lāmās un novadgrāvjos) veidojot vienotu hidroloģisko sistēmu.
Atradnes daļā ar ierīkotu kartu grāvju sistēmu (7. attēls), gruntsūdens vidējais dziļums ir
aptuveni 0,6 – 0,8 m.
Dabiskais gruntsūdens režīms daļēji ir traucēts, tajā skaitā - meliorācijas sistēmas
ierīkošanas rezultātā, tomēr kopumā ir saglabājis galvenās tendences. Proti, svarīgākie
hidroģeoloģiskā (tāpat kā hidroloģiskā) režīma regulējošie faktori ir Zelčovas strauts un
Ziblas upīte, uz kuriem ir orientēta gruntsūdens plūsma. Abas ūdensteces ir Rītupes
(Utrojas) labā krasta pietekas.
Gruntsūdens plūst uz dienvidiem - dienvidrietumiem apskatāmās teritorijas
dienviddaļā un uz ziemeļrietumiem - ziemeļiem teritorijā uz ziemeļiem no atradnes.
Dabiski horizonts ir pilnīgi neaizsargāts vai arī relatīvi vāji aizsargāts (labi
sadalījušās kūdras slāņu izplatības gadījumos) no potenciāli iespējamā piesārņojuma
tiešas iekļūšanas tajā.
No ūdensapgādes viedokļa dotā teritorija ir viena no vislabvēlīgākajām Latvijā, jo
Daugavas horizonta ūdeņus bieži vien var izmantot saimnieciskām un tehniskajām
vajadzībām un pat dzeršanai, bez mehāniskas attīrīšanas un speciālas apstrādes, bet
dziļums līdz ekspluatējamajam intervālam ir īpaši neliels.
Kolnasolas pūra tuvumā ierīkoto Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” uzturētajā datu bāzē “Urbumi” oficiāli reģistrēto ūdens ieguves

3

Šeit gan ir jāpiebilst, ka dažkārt nav viennozīmīgi nosakāms, vai grodu aka
patiešām ir ierīkota gruntsūdens horizontā jeb Daugavas dolomītu augšējā daļā.
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urbumu (aku) izvietojums redzams 3.7.2. attēlā, bet to raksturojums sniegts 3.7.1.
tabulā.
Nr. datu
bāzē
“Urbumi”
10820
10861
128004
154065
18547

Ierīkošana Dziļums, De-bits,
s gads

m

l/s

Pazeminājums,
m

Filtra/ “atklātā
Statiskais

Ūdens

stobra”

līmenis, m

garums

intervāls

horizonts

1973
1991

25,0
25,0

3,0
3,0

1,5
3,0

4,0
4,8

15,0
8,1

10,0 – 25,0
16,9 – 25,0

D3 dg
D3 dg

1972
1971

105,0
15,5

8,9

12,7

1,9
7,7

23,0
2,0

63,0 – 86,0
13,5 – 15,5

D3 pl
D3 dg

tabula 3.7.1. Atradnei tuvāko ūdens ieguves urbumu īss raksturojums.

4
5

Par urbumu nr. 12800 ziņu nav.
Urbums Nr. 15406 ir likvidēts (tamponēts).
33

attēls 3.7.2. Atradnei tuvāko ūdens ieguves urbumu izvietojuma karte
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2.8. Kūdras ieguvei plānotās teritorijas un apkārtnes dabas
vērtību raksturojums.
Kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purva” paplašināšināmā teritorijā līdz
šim nav konstatēti īpaši aizsargājamie dabas objekti. Tuvākās aizsargājamās teritorijas ir
:Z virzienā 2,1 km attālumā, izveidots medņa (Tetraourogallus) aizsardzībai
mikroliegums Global ID (1DDEE5D8-768B-4646-A8B3-A08BCE1414FA), 1,9 km
attālumā

uz

A

ir

mikroliegums

Global

ID

(032E8D87-5B18-4811-874D-

DC1CD3136801) - izveidots medņa (Tetraourogallus) aizsardzībai, un 6,5 km attālumā
uz dienvidiem ir Natura 2000 teritorija, liegums „Kreiču purvs” izveidots 31.12.1998.

2.8.1. Biotopi un augu sugas paredzētās darbības vietā un tai
piegulošajā teritorijā.
Lai konstatētu un novērtētu kūdras atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purva”
paplašināmo darbības vietas un tai piegulošās teritorijas augu sugas un biotopus, tika
veikta teritorijas un ar to robežojošās teritorijas apsekošana un novērtēšana. Kopējā
Paredzētās darbības vietas un tuvākās apkārtnes apsekošana un inventarizācija tika
veikta 2016.gada jūlija mēnesī. Apsekošanas gaitā konstatētās dabas vērtību rezultāti ar
rezumējošo eksperta slēdzienu apkopoti sagatavotajā izvērtējumā (Iveta Jakubānes un
Maksima Balalaikina ekspertu atzinums Nr. 2016/1).
Teritorijas, kas nav atmežotas atbilst Eiropas Savienības nozīmes meža biotopa
Purvainais mežs (kods 91D0) statusam. Kūdras izstrādes purva „Kalnasalas purvs” DR
malā ir konstatēts neliels nogabals, kas atbilst Eiropas Savienības nozīmes purva biotopa
Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās(kods 7210)
statusam. Purva biotops robežojas ar atmežotu teritoriju, no kuras atdalīts ar novadgrāvi un
purvaino mežu nogabaliem.
Konstatētajos biotopos ir dabiskam mežam raksturīgas struktūras – mirusī koksne
vairākās sadalīšanās pakāpēs, sausokņi, atvērumi, dzeņu sakaltie koki. Vērtējot biotopu
kvalitāti, ir konstatēti hidroloģiskā režīma traucējumi, kas radušies blakus esošā kūdras
izstādes purva ietekmes rezultātā un kam ir negatīva ietekme uz biotopa kvalitāti. Teritorijas
apsekošanas laikā konstatētas viena suga, gada staipeknis (Lycopodiumannotinum) kas
iekļauta MK noteikumu Nr. 396 2.pielikumā – Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo
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sugu sarakstā. Apsekotajā teritorijā ir sastopama arī dabisko meža biotopu indikator suga –
līklapu novēlija Nowellia curvifolia (anketa nr. IJ_123_3).
Eksperta slēdziens un ieteikumi
Apsekotā teritorijā, kas ietilpst SIA “RT Būve" nomātās nekustama īpašuma
"Beržovkas purvs" (kad. Nr. 6854 002 0065) zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu
6854 002 0065 8002 un ir paredzēta kūdras ieguvei. Veicot teritorijas apsekošanu
konstatēts, ka daļa teritorijas, kas attiecās uz 2014. gadā izsniegto licenci, ir atmežota,
teritorijā ir izrakti novadgrāvji, kokmateriāli ir izvesti, ir atstātas saknes, kas sakrautas
kaudzēs (attēls 3.8.1.1).

attēls 3.8.1.1. Kalnasalas (Beržovkas) purvs.

Pārējā teritorijā ir konstatēti vairāki ES nozīmes meža biotopi, kas atbilst
Purvainais mežs (kods 91D0, kā arī viens nogabals, kas atbilst ES nozīmes purva
biotopam

Degradēti

augstie

purvi,

kuros

iespējama

vai

noris

dabiskā

atjaunošanās(kods 7210), Biotopi „Veci un dabiski purvaini meži”, kas norāda uz to
nozīmību. Turpinot plānoto kūdras izstrādes lauka paplašināšanu paredzēts atmežot
biotopa lielāko daļu, pārējie nokartētie biotopi netiks tieši ietekmēti, tomēr to kvalitāte
var pasliktināties hidroloģiskā režīma izmaiņu rezultātā. Lielākā daļa biotopu jau līdz
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šim ir ietekmēti hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmes rezultātā un atbilst vidējai
kvalitātei. Kopumā purvainie meži ir samērā bieži izplatīts biotops visā Latvijas
teritorijā, un balstoties uz sociālekonomiskām interesēm, ir iespējama darbības
turpināšana, veicot kūdras ieguvei paredzētas teritorijas sagatavošanu kūdras ieguves
procesam. Pieņemot lēmumu par darbības turpināšanu, jāņem vērā, ka objekta tuvumā ir
izveidoti mikroliegumi medņa (Tetraourogallus) aizsardzībai, kā arī ir sastopamas citas
putnu sugas, kurām ir atbilstoši normatīviem aktiem, ir veidojams mikroliegums, ir
vēlams nodrošināt ornitologa konsultācijas, kas izslēgs šo sugu sastopamību teritorijā.

attēls 3.8.1.2. Purva shēma

Veicot kūdras, purva izstrādi, jānodrošina tehniskie pasākumi dabiska
hidroloģiska režīma saglabāšanai un biotopu aizsardzībai ārpus kūdras ieguves
teritorijas esošajos meža nogabalos. Ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē kūdras
ieguves procesu un izstrādes procesam noteiktās vides un darba drošības prasības,
būtiska ietekme uz meža biotopiem un īpaši aizsargājamām sugām, ārpus kūdras
izstrādes teritorijas nav paredzama.
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2.8.2. Ornitofauna paplašināmā „Kalnosalas (Beržovkas) purva”
darbības teritorijā
Apsekošanas gaitā konstatētās ornitofaunu vērtību rezultāti ar rezumējošo
eksperta slēdzienu apkopoti sagatavotajā izvērtējumā (Kārļa Millera ekspertu atzinums

Nr. KM/031).
Apsekošanas laikā būtiskas īpaši aizsargājamo putnu sugu koncentrācijas vai to
ligzdošanas vietas netika konstatētas. Pārsvarā novērotas tipiskās šādas ainavas (kūdras purvs
izstrādes procesā) sugas – krauklis (Corvus corax), pļavu čipste (Anthus pratensis) un dažas
citas.

Plānotās darbības radītās ietekmes novērtējums.
Kā jau atzinumā minēts un konstatēts dabā, tad pašreiz Beržovkas purvā jau
notiek aktīva saimnieciskā darbība – derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve >100 ha platībā.
Apsekošanas laikā novērotais mazais ērglis izstrādāto purva teritoriju izmantoja barības
meklējumos. Teritorija, kur tiek plānota derīgo izrakteņu ieguve, nav piemērota šīs
sugas ligzdošanai. Jo, mežainās daļas pārsvarā veido jaunaudzes, kas nav piemērotas
mazā ērgļa ligzdošanai. Kā arī, īslaicīgi apriņķojis, novērotais putns aizlidoja dienvidu,
dienvidaustrumu virzienā, kur ir samērā plašas atklātās lauku teritorijas, kas ir daudz
piemērotākas medījuma gūšanai.
Nepieciešamie monitoringa un/vai kompensējošie pasākumi.
Koku ciršana plānotās ieguves teritorijā jāveic pirms vai pēc putnu ligzdošanas
sezonas. Tātad no 1. augusta līdz 31. martam.
Jāveic derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācija.
Ietekmju novērtējuma kopsavilkums
Apkopojot un analizējot dabā konstatētos apstākļus, visu pieejamo informāciju
secināju, ka plānotā derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana par 80,22 ha
visdrīzāk neradīs būtisku ietekmi uz apkārtējo ornitofaunu.
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2.9.

Ainaviskais

un

kultūrvēsturiskais

teritorijas

un

apkārtnes nozīmīgums. Tuvākie valsts aizsargājamie kultūras
pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti.
Beržovkas purva teritorijai ir nosacīta dabiska purva un kūdras ieguves lauku
ainava.
Teritoriju no visām pusēm ietver mežs ar tai raksturīgu meža ainavu, kurš
savukārt dienvidu pusē robežojas ar lauksaimniecības zemi un kas ir visbiežāk
sastopamais kultūrainavu tips.
Nosacīti dabiskais purvu ainavu tips visvairāk sastopams purva austrumu pusē, bet arī
tur meliorācijas sistēmas izbūves ietekmē šī vide ir iezīmējusies kā nosacīti dabīga purva
ainava.
Paredzētās darbības teritorijā un arī tās tuvākajā apkārtnē neatrodas kultūras
pieminekļi. Tuvākie no tiem Malnavas katoļu baznīca (Valsts nozīmes 6460.) un Strauju
(Strāvu) senkapi(Goliševas pagasts) (Vietējās nozīmes 1615.) un Mērdzenes Karātavu
kalns - soda vieta (Vietējās nozīmes 1549.) atrodas vairāk kā desmit kilometru attālumā.
Pie Malnavas katoļu baznīcas ir pieskaitāmi arī trīs Valsts nozīmes mākslas objekti –
kancele; altāris; sāni altāri, taču arī šie objekti atrodas pietiekami tālu (10-11km),
tādējādi paredzētā darbība tos neietekmēs.
Analizējot stāvokli dabā un izpētes laikā iegūto informāciju, vizuālo un
emocionālo iespaidu, var secināt, ka paplašināmās kūdras ieguves teritorijas ainavu
zaudējums ir maznozīmīgs un kūdras ieguves rezultātā vērtīgu ainavu platības
samazināsies minimāli.
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3. Iespējamā ietekme uz vidi kūdras ieguves lauku
ierīkošanas un ekspluatācijas laikā
3.1. Teritorijas sagatavošanas un ierīkošanas iespējamā
ietekme un to mazinošie pasākumi
Kūdras iegula, atrodoties dabiskā stāvoklī, ir klāta ar veģetāciju, tajā skaitā
krūmiem un kokiem. Tās virsējo segšņu slāni veido koku un krūmu saknes,
nesadalījusies zāle un sūnas. Kūdras iegulas slāņos dziļāk ir atmirušo koku atliekas,
pārsvarā celmi. Lai veiktu kūdras ieguvi, neatkarīgi no prognozējamām kūdras vākšanas
tehnoloģijām, ir jāveic lauku sagatavošanas darbi, kas ir iedalāmi vairākos posmos:
• Sīko koku un krūmu novākšana;
• Pirmreizējās nosusināšanas jeb meliorācijas sistēmu ierīkošana to projektētajās
vietās, veicot paredzēto pirmreizējo tranšeju rakšanu un nosēdbaseinu ierīkošanu;
• Novadgrāvjus un kartu grāvjus ierīkošana līdz projektētajiem dziļumiem, kas
nodrošina kūdras ieguvei nepieciešamo lauku nosusināšanas normu, novadgrāvju un
kartu caurteku ierīkošana;
• Ieguves teritorijas atcelmošana, celmu un koksnes atlieku novešana;
• Ieguves lauku virsmas planēšana un profilēšana;
• Tehnoloģisko pagaidu ceļu joslu nosusināšana;
• Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana Paredzētās darbības teritorijā;
• Teritorijas un apkārtnes sakārtošana, saimniecisko objektu ierīkošana.
Tāpat, kūdras ieguves teritorijas ierīkošanas procesos un melioratīvās būvniecības
realizācijas posmos, ierīkojot nepieciešamās meliorācijas sistēmas, nav nepieciešamas
apjomīgas būvizstrādājumu piegādes, kas ir saistītas ar ievērojamu kravas
autotransporta plūsmu palielināšanos būvobjekta virzienā, kas radītu neērtības vietējiem
iedzīvotājiem, kā arī paaugstinot dažāda veida piesārņojuma rašanos. Visos kūdras
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ieguves lauku ierīkošanas un meliorācijas sistēmu būvniecības procesos iesaistītā
tehnika ir aprīkota ar vides aizsardzības komplektiem.

3.2.

Paredzētās

darbības

ietekme

uz

gaisa

kvalitātes

izmaiņām.
Objektā plāno iegūt griezto kūdru un frēzkūdru. Maksimālais ieguves apjoms gada
laikā var sasniegt 70 000 m3. Maksimālais apstrādes laukums atradnes teritorijā gada
laikā var sasniegt 80 ha. Kūdras ieguves darbības ir paredzēts veikt 8 h dienā 250 dienas
gadā (2000 h/gadā).
Pēc lauku frēzēšanas kūdra tiek savākta ar savācēju un izbērta. Pēc kūdras
izbēršanas tiek veikts bērtņošanas process, rezultātā izveidojot bērtni. Vienas bērtnes
garums ir vidēji 100 metri, platums – 8 metri un augstums vidēji 4 metri. Pavisam
paredzamas līdz 25 bērtnēm kūdras ieguves teritorijā gada laikā, vienlaicīgi teritorijā
atradīsies līdz 5 bērtnem. Vienas bērtnes izveides laiks 80 h.
Plānotās darbības nozīmīgākie gaisa piesārņojuma emisijas avoti ir kūdras ieguves
process un tam paredzētās tehnikas izmantošana. No kūdras ieguves procesa kā
nozīmīgākos emisijas avotus var minēt kūdras frēzēšanu un rušināšanu, savākšanu ar
mehānisko tipa savākšanas bunkuru, grēdu veidošana nepieciešamajā formā un
augstumā (bērtņošana) un iekraušanu autotransporta tālākai izvešanai. Kūdras ieguves
darbības radīs daļiņu PM10 un daļiņu PM2,5 emisijas gaisā. Iekārtu dzinēju darbības
rezultātā gaisā tiks emitēti slāpekļa oksīdi, oglekļa oksīds, daļiņas PM10 un daļiņas
PM2,5, sēra dioksīds, kā arī gaistošie organiskie savienojumi.
No gabalkūdras ieguves emisijas novērtējums nav veikts, jo no šādas darbības
literatūrā emisijas faktori vai citi izvērtējumi nav sniegti, tāpat grieztās kūdras ieguve
tiek veikta pie kūdras mitruma 91‐92 %, līdz ar to nav paredzamas daļiņu emisijas. Līdz
ar to izvērtējumā tiks ņemts vērā maksimāli nelabvēlīgais scenārijs – visas iegūtas
kūdras apjoms tiks pielīdzināts frēzkūdras ieguvei. Savukārt no gabalkūdras
pārkraušanas darbiem pēc kūdras „ķieģelīšu” nosusināšanas emisijas aprēķinātas,
pieņemot tādus pašus emisijas faktorus kā no frēzkūdras pārkraušanas.
Izvērtējums ir veikts, balstoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:
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„Vides aizsardzības likums”



Likums „Par piesārņojumu”.



Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi
par gaisa kvalitāti”



Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.

Veikto aprēķinu rezultāti, kā arī piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas rezultāti
parāda, ka plānotās uzņēmuma darbības ietekme uz apkārtējā gaisa kvalitāti var tikt vērtēta
kā maznozīmīga. Piesārņojošo vielu koncentrāciju maksimumi tiek sasniegti lokāli pie
emisiju avotiem. Savukārt ārpus darba zonas maksimālās summārās koncentrācijas visām
vielām nesasniedz pat piesārņojuma novērtēšanas apakšējos sliekšņus, kas noteikti Ministru
kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
14.pielikumā. Ņemot vērā augstāk minēto, nav nepieciešams izstrādāt papildu emisiju
samazināšanas pasākumu plānu.

3.3. Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisija no
nosusinātām kūdras zemēm novērtējums.
Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajai informācijai,
lai aprēķinātu tiešās un netiešās SEG emisijas un CO 2 piesaisti, tiek izmantotas Klimata
pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātās metodoloģijas, kuras apstiprinātas
Līgumslēdzēju pušu konferencēs (COP).

Pēc mitrāja renaturalizācijas, tas var būt vienu gadu ar pozitīvu SEG bilanci, bet
citu gadu ar negatīvu, atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem, ūdens līmeņa
izmaiņām, kā arī pēc augošo sugu veidiem un izplatības.
Novērtējot cik sekmīgi noris purva renaturalizācija, jāņem vērā sekojoši
parametri:


renaturalizācijas process ir sekmīgi aizsācies un izstrādātā lauka teritorija
atgādina purva biotopu, izstrādātais lauks ir pārmitrs un tajā sekmīgi
atjaunojas purva augājs jeb nedominē atklāta, sausa kūdra, kas tikai vietām
apaugusi ar skraju veģetāciju;
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ja atlikusi augstā purva tipa kūdra ar skābu reakciju (pH 3‒5), sagaidāma
augsto purvu augu sugu, t. sk. sfagnu ieviešanās;



nav raksturīga aizaugšana ar mežu vai blīvu krūmāju;

grāvji aizaug ar sfagniem un citiem purva augiem un vairs nefunkcionē
Renaturalizējot purvus, un atjaunojot purviem raksturīgos mitruma apstākļus un
augu sabiedrības, veidojas piemēroti apstākļi dažādām mitrāju sugām, tai skaitā retām
un īpaši aizsargājamām. Sarūkot dabisko purvu platībām un dažādām daļēji dabisku, ar
ekoloģiskiem traucējumu saistītu dzīvotņu platībām, samazinās arī šo sugu izdzīvošanas
iespējas. Tādēļ renaturalizēto purvu platības var vismaz daļēji kompensēt piemēroto
dabisko biotopu trūkumu un būt nozīmīgas reto vai ar specifiskiem biotopiem saistīto
sugu patvērtumvietas.

3.4. Paredzētās darbības trokšņa izplatības novērtējums
Kūdras atradne „Kalnasalas (Beržovkas) purvs” ir novietota Kārsavas novada
Goliševas pagasta rietumu daļā, vietām ieguves licences laukumam robežojoties ar
Kārsavas novada Malnavas pagastu. Šobrīd kūdras ieguve tiek veikta zemes
vienības
Lai gan kopumā paredzētās darbības teritorijas apkārtnē vides trokšņa
piesārņojuma līmenis ir zems, autoceļa P50 posma Malnava – Latvijas robeža tiešā
tuvumā ir novērojams paaugstināts trokšņa līmenis, kas pārsniedz dzīvojamās apbūves
teritorijām piemērojamos vides trokšņa robežlielumus.
Novērtējuma ietvaros tika konstatēts, ka kūdras izstrādes laikā tiks radīts
neliels trokšņa piesārņojums, kas atkarīgs no kūdras ieguves veida, proti, nozīmīgākais
trokšņa piesārņojums būs novērojams laika periodā no 2019. līdz 2026. gadam, kad
tiks veikta kombinētā kūdras

ieguve, proti gan gabalkūdras ieguve jaunajās

teritorijās, gan frēzkūdras ieguve esošajos ieguves laukos.
Pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem, tika konstatēts, ka kūdras izstrādes un
transportēšanas laikā radītais trokšņa līmenis nepārsniegs 2014. gada 7. janvāra MK
noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos vides
trokšņa robežlielumus.
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Vērtējot paredzētās darbības ietekmi uz kopējo trokšņa līmeni, tika konstatēts, ka 5
viensētās ir paredzams trokšņa līmeņa pieaugums par 1 dB (A), tomēr nevienā no
dzīvojamās apbūves

teritorijām dienas laikā trokšņa līmenis nepārsniegs MK

noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus. Paaugstināts
trokšņa līmenis joprojām saglabāsies 3 viensētu teritorijās, tomēr tas nav saistīts ar
paredzētās darbības realizāciju, bet gan autotransporta kustību pa autoceļu P50.
Ņemot vērā, ka paredzētās darbības realizācija neradīs trokšņa robežlielumu
pārsniegumus un tās radītais troksnis būtiski nepalielinās ietekmi apbūves teritorijās, kur
šobrīd novērojams paaugstināts trokšņa līmenis, paredzētās darbības realizācija nebūtu
ierobežojama.

3.5. Derīgo izrakteņu transportēšanas maršruti.
Kūdras transportēšanai tiks izmantots līdzšinējais transportēšanas maršruts pa
vietējās pašvaldības autoceļu “Purva māja-Purvs” (grants segums) 1,44 km garā posmā,
līdz vietējās nozīmes autoceļam P50, kurš pēc 8.7km savienojas ar valsts nozīmes ceļu
A13. Pa autoceļu A13 kūdra ar konteineriem vai automašīnās tiks transportēta uz
attiecīgo eksporta ostu un nogādāta pasūtītājam attiecīgā valstī. Vietējās pašvaldības
ceļš ar pašvaldības atļauju jau tagad tiek remontēts un uzturēts labā kārtībā,
Kūdras atradnes paplašināšanas rezultātā, nelielam laika periodam ir prognozējama
satiksmes intensitātes palielināšanās no 4-8 autotransporta vienībām dienā. Taču uzsākoties
ekspluatācijā esošo kūdras ieguves lauku pakāpeniskai rekultivācijai, samazināsies iegūstamās
un transportējamās kūdras apjomi, kas līdztekus samazinās arī pārvadājuma intensitāti.
Noslēdzoties kūdras ieguvei esošajos kūdras ieguves laukos, pārvadājuma transporta intensitāte
nebūs lielāka par 4 autotransporta vienībām dienā, un būs līdzvērtīga līdzšinējai intensitātei.
Veicot kūdras transportēšanu, tiek ievēroti ceļu satiksmes un satiksmes organizācijas noteikumi,
līdz ar ko autotransporta pārvietošanas laikā pa koplietošanas ceļiem netiek apdraudēta
satiksmes drošība un radīta būtiska ietekme uz iedzīvotājiem.

3.6. Hidroloģiskā režīma izmaiņu prognoze saistībā ar
plānotajiem nosusināšanas darbiem. Virszemes noteces ūdeņu
novadīšana, tās ietekme uz atklātiem ūdens objektiem.
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Ņemot vērā to, ka augstā tipa purvs ir praktiski izolēta sistēma, kas vāji saistīta ar
apkārtējo vidi, hidroloģiskā un arī – hidroģeoloģiskā, režīma izmaiņas plānotās darbības
rezultātā praktiski nav paredzamas ārpus paša Kolnusolas (Beržovkas) purva, vēl jo
vairāk tāpēc, ka kūdras ieguve šeit ir notikusi jau sen, bet tās negatīvas ietekmes uz vidi
pēdas līdz šim nav fiksētas.
Kolnosolas purva nosusināšanas ūdeņu ievadīšana nedaudz atšķirīga ķīmiskā sastāva
virszemes ūdeņos nerada (un neradīs arī turpmāk) izmaiņas, kas varētu atsaukties uz
strautu/upīšu un, vēl jo vairāk – Rītupes, bioloģisko daudzveidību un produktivitāti.
Ņemot vērā to, ka no purva novadāmais ūdens satur kūdras smalkās daļiņas, plānojot
to ievadīšanu izveidotajos un jaunierīkojamajos novadgrāvjos, jāparedz speciāli baseini
ūdeņu nostādināšanai ar kūdras daļiņu pakāpenisku izgulsnēšanos tajos. Ievērojot nelielo
novadāmā ūdens apjomu un kopumā lēno tecējumu, var pieņemt, ka pat neliela apjoma
baseinā izgulsnēsies lielākā daļa no kūdras smalkajām daļiņām, pie nosacījuma, ka baseinu
tehnisko stāvokli pārbaudīs regulāri un tīrīs tos, tiklīdz nepieciešams.

3.7. Hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņu ietekme uz dzeramā
ūdens resursiem.

Kā liecina 4.7.1. attēlā sniegtā informācija, ikviens no oficiāli reģistrētajiem
urbumiem izvietots samērā tālu no kūdras atradnes, turklāt vismaz puse no tiem pazemes ūdeņu plūsmas augšpusē. Var droši apgalvot, ka kūdras ieguve atradnē
“Kalnasalas purvs” nevar ietekmēt pazemes ūdeņu horizontus, dziļākus par gruntsūdeni
un atstāt iespaidu uz decentralizētās, un vēl jo vairāk – centralizētās, ūdensapgādes
urbumiem (akām).
Jau vairākkārt uzsvērts, ka hidroloģiski – hidroģeoloģisko apstākļu izmaiņas
plānotās darbības iespaidā var izpausties tikai platībās starp izstrādes ārējo robežu un
kontūrgrāvjiem (esošajiem un/vai plānotajiem). Šādi norobežotajā teritorijā nav neviena
dziļurbuma vai apdzīvotas viensētas ar grodu aku. Līdz ar to, var droši uzskatīt, ka
kūdras atradnes nosusināšana nekādā veidā nevar ietekmēt tuvākās apkārtnes dzeramā
ūdens resursus.
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attēls 4.7.1. Atradnei tuvāko ūdens ieguves urbumu izvietojuma karte

3.8. Augsnes struktūras un mitruma izmaiņu prognoze.
Paplašināmie kūdras ieguves lauki ieskauj jau esošo/strādājošo kūdras ieguves
laukus. Tuvākās lauksamniecībā izmantojamās zemes, kuras tiek izmantotas
graudkopībai atrodas vairāk kā 1 km attālumā Dienvidu virzienā no paplašināmās purva
teritorijas.
Mitruma izmaiņu rezultātā uzlabosies, koku augšanas apstākļi un pieaugs
mežaudzes produktivitāte un visspēcīgāk reaģēs piegulošajā teritorijā esošā purva
veģetācija. Būtiskākās augsnes struktūras un stabilitātes izmaiņas iespējamas tieši
kūdras ieguves teritorijā pēc kūdras izstrādes. Paredzētās darbības teritorijā virsējo slāni
veido mazsadalījusies sfagnu kūdra, bet pēc kūdras lauku izstrādes to veidos vismaz 40
cm biezs kūdras slānis. Izvērtējot iespējamos ūdens erozijas riskus, kas saistīti ar
Paredzētās darbības uzsākšanu, un, ņemot vērā to, ka kūdras ieguves lauku
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nosusināšanai tiks izmantoti jau esošie izbūvētie novadgrāvji, kā arī ūdens līmeņa
pazemināšana ieguves teritorijā notiks pakāpeniski, tad paredzētajai darbībai nav
sagaidāma ietekme, kuru radītu ūdens erozijas riski.

3.9. Mūsdienu ģeoloģisko procesu izmaiņas.
Kā minēts 3.6. apakšsadaļā, apskatāmajā teritorijā mūsdienu ģeoloģiskie procesi
vai nu nenorisinās vispār, vai arī var attīstīties tikai ciešā saiknē ar ūdens līmeņa
izmaiņām, tas ir – ar pārpurvošanos un/vai purvu degradāciju.
Ņemot vērā to, ka augstā tipa purvs ir praktiski izolēta sistēma, kas vāji saistīta ar
apkārtējo vidi, arī mūsdienu ģeoloģisko procesu izmaiņas plānotās darbības rezultātā
noteikti nav paredzamas ārpus paša purva, jeb precīzāk – otrpus plānotajiem
kontūrgrāvjiem, tas ir - pārsvarā dažu desmitu, un tikai austrumu virzienā - līdz ~ 200,
metru attālumā no izstrādes ārējās robežas. Purva nosusināšana nevar iespaidot
hidroģeoloģiskos apstākļus aiz izveidotajiem novadgrāvjiem, jo ūdens līmenis augstā
tipa purvā pārsniedz gruntsūdens horizonta līmeni tam pieguļošajās platībās. Tas ir,
nosusinot augstā tipa purvu (veicot ūdens līmeņa izlīdzināšanu), gruntsūdens līmeņa
izmaiņas var izpausties tikai līdz tuvākajai atslodzes vietai (novadgrāvim). Savukārt,
nenotiekot gruntsūdens līmeņa izmaiņām (vai vismaz tā svārstībām), plānotā darbība
neradīs izmaiņas mūsdienu ģeoloģisko procesu norisē.
Turklāt ir jāņem vērā, ka kūdras izstrādes rezultātā gruntsūdens plūsmas augšpusē
sagaidāms līmeņa pazeminājums, bet lejpusē – neliels paaugstinājums. Gruntsūdens
plūst dienvidu – dienvidrietumu virzienā; līdz ar to, relatīvi plašajā teritorijā uz
dienvidiem no plānotās darbības teritorijas nav sagaidāmas nopietnas izmaiņas
hidroloģiskajā režīmā, jo aiz novadgrāvjiem iespējama neliela pārpurvošanās tikai
maksimāli 50 – 80 m attālumā.
Kūdras atradnes izstrāde notiek ilgstoši (vairākus gadu desmitus); ir iespējama
pakāpeniska kartu grāvju un novadgrāvju aizaugšana, kā arī pazemes drenāžas sistēmu
aizsērēšana, tas ir – var sākties ūdens noteces samazināšanās un atsevišķu iecirkņu
atkārtota pārpurvošanās. Pārpurvošanās procesi var aktivizēties, vismaz daļēji, arī bebru
darbības rezultātā. Tomēr, izstrādājot kūdras atradni, konkrētajā ieguves laukā
pārpurvošanās procesi praktiski nenoritēs, jo kartas un novadgrāvjus paredzēts tīrīt, bet
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bojāto pazemes drenu darbību – atjaunot, tas ir – notiks reāls ūdens līmeņa
pazeminājums.
Pēc kūdras izstrādes beigām, platības paredzēts atstāt pašatjaunošanās procesam,
tas ir – atkal sāksies pakāpeniska pārpurvošanās. Kā vairākkārtīgi uzsvērts, augstā tipa
purvs ir relatīvi noslēgta sistēma; līdz ar to, šāda pārpurvošanās procesu cikliska
atjaunošanās un izzušana var ietekmēt tikai platības, kas tieši piekļaujas atradnei,
galvenokārt – tās austrumu daļā.

3.10. Derīgo izrakteņu ieguves vietu izveides un ārējo
faktoru ietekme uz apkārtējās teritorijas ekosistēmām.
Apskatot ekspertu slēdzienus un IVN izstrādes gaitā iegūto informāciju, var
prognozēt, ka paplašināmā atradnes daļā „Kalnosalas(Beržovkas) purvs” nedz arī esošā
kūdras ieguves vietā, nav paredzama negatīva ietekme uz apkārtējo ekosistēmu kopumā,
kā arī to atsevišķiem tās komponentiem. Būtiskas ietekmes būs vērojamas tikai pašā
kūdras ieguves un nelielā teritorijā ap to. Ņemot vērā teritorijas ģeoloģisko uzbūvi un
hidroģeoloģiskos apstākļus konstatēts, ka negatīvas būtiskas hidroģeoloģiskā režīma
izmaiņas ārpus kūdras laukiem nebūs.
Sagaidāms, ka teritorijas bioloģiskā daudzveidība būtiski palielināsies pēc kūdras
lauku izstrādes pabeigšanas un rekultivācijas, kad īstenojot rekultivācijas pasākumus,
izstrādātajos kūdras ieguves laukos kur tie tiks atstāti pašatjaunošanās procesam.

3.11. Paredzētās darbības ietekmes dabas vērtībām.
Atbilstoši sagatavoto ekspertu atzinumam – „Purvu un mežu biotopu izvērtējums
derīgo izrakteņu (kūdras) atradnes „Kalnosalas (Beržovkas) purvs””, kūdras ieguves lauku
paplašināšanai paredzētajās teritorijās un paredzētās darbības tiešās ietekmes zonā konstatēti
ES nozīmes aizsargājami biotopi „7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris
dabiska atjaunošanās” un „91D0* Purvaini meži” sadalījumu var redzēt sīkāk var skatīt
nodaļā 2.8.2.
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attēls 4.11.1. kūdras ieguves lauki

Plānoto kūdras izstrādes lauka paplašināšanu paredzēts atmežot biotopa lielāko
daļu, pārējie nokartētie biotopi netiks tieši ietekmēti, tomēr to kvalitāte var pasliktināties
hidroloģiskā režīma izmaiņu rezultātā. Lielākā daļa biotopu jau līdz šim ir ietekmēti
hidroloģiskā režīma izmaiņu ietekmes rezultātā un atbilst vidējai kvalitātei. Kopumā
purvainie meži ir samērā bieži izplatīts biotops visā Latvijas teritorijā, un balstoties uz
sociālekonomiskām interesēm, ir iespējama darbības turpināšana, veicot kūdras ieguvei
paredzētas teritorijas sagatavošanu kūdras ieguves procesam.
Līdztekus ir jāatzīmē, ka Paredzētās darbības ietvaros, ierīkojot novadgrāvjus uz
Paredzētās darbības ārējās robežas, ir paredzēta to atbērtnes izveidošana piegulošās
teritorijas pusē, atkāpjoties no ārējās robežas par ~10 -12m uz ierīkojamo kūdras
ieguves lauku pusi. Tādējādi, novadgrāvja tiešās ietekmes zona tiek atvirzīta no
robežojošās teritorijas.
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Meliorācijas ietekmē uzlabosies meža augšanas apstākļi, palielināsies to ikgadējie
pieaugumi, palielināsies sīkkrūmu (viršu, vaivariņu, kasandru) apaugums un
samazināsies sfagnu īpatsvars, potenciāli pazemināsies purvainu mežu biotopu kvalitāte.
Ornitologa atzinums redzams sadaļā – 3.8.3. Apsekošanas laikā būtiskas īpaši
aizsargājamo putnu sugu koncentrācijas vai to ligzdošanas vietas netika konstatētas.
Pārsvarā novērotas tipiskās šādas ainavas (kūdras purvs izstrādes procesā) sugas – krauklis
(Corvus corax), pļavu čipste (Anthus pratensis) un dažas citas.
6,5 km attālumā uz dienvidiem ir Natura 2000 teritorija, liegums „Kreiču purvs”
izveidots 31.12.1998. Dabas” Kreiču purvs” un izdalītie mikroliegumi atrodas pietiekami
tālu ģeogrāfiski vai telpiski diezgan tālu un norobežoti, tāpēc var atzīt, ka kūdras ieguve
kūdras atradnē „Kalnosalas (Beržovkas) purvs” neatstās ietekmi uz to izveides mērķiem un
dabas vērtībām.

3.12. Ietekme uz ainavu daudzveidību un kultūrvēsturisko
vidi.
Ietekmi uz ainavu daudzveidību sīkāk aprakstīta nodaļā – 3.9.
Plānotā

kūdras

ieguves

lauku

paplašināšana

būtiski

nemainīs

ainavas

daudzveidību un tās elementu kopumu – plānotie kūdras ieguves lauki vizuāli saplūdīs
ar esošajiem kūdras ieguves laukiem, to tehnoloģiskajiem ceļiem un grāvjiem, ar kuriem
tie robežojas. Var secināt, ka izmaiņām nebūs būtiskas ietekmes.
Ievērojot

apstākļus,

ka

Paredzētās

darbības

īstenošanas

rezultātā

nav

prognozējamas būtiskas ietekmes uz ainavu daudzveidību ne kūdras ieguvei
paplašināmajās teritorijās, ne arī tām piegulošajās teritorijās, speciāli ainavu veidojoši
pasākumi nav nepieciešami.

3.13. Citas iespējamās ietekmes.
Ziņojuma iepriekšējās nodaļās detalizēti aprakstīta plānotās darbības iespējamā
ietekme uz apkārt esošajām teritorijām. Nekāda veida cita ietekme plānotās darbības
rezultātā nav sagaidāma.
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3.14. Paredzētās darbības iespējamo limitējošo faktoru
analīze.
Veicot paredzētās darbības – kūdras ieguves lauku paplašināšanas – limitējošo
faktoru analīzi, īpaša vērība pievērsta faktoriem, kas ļautu konstatēt iespējamos
ierobežojošos nosacījumus kūdras ieguvei vai ar to saistītas infrastruktūras objektu
izbūvei.
Aizsargjoslas
Limitējošie faktori bieži vien ir saistīti ar izpētes teritorijā un tās apkārtnē esošo
objektu aizsargjoslām, kuru uzdevums ir aizsargāt dažāda veida (gan dabiskus, gan
mākslīgus) objektus no nevēlamas ārējās iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un
drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda objekta kaitīgās ietekmes. Izpētes teritorijā
atrodas vairāki objekti, kuriem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas aizsargjoslas
Atbilstoši Aizsargjoslu likumam un MK noteikumiem Nr.43, apkārtnē esošo
artēzisko aku aizsargjoslās noteikti sekojoši saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas
vairāk vai mazāk attiecināmi uz paredzēto darbību:
1) stingra režīma aizsargjoslā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība, izņemot to,
kura saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo
ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanai;
2) bakterioloģiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes
uz vidi sākotnējais izvērtējums.
Šajā aizsargjoslā aizliegts:


izvietot lopbarības, minerālmēslu, degvielas, eļļošanas materiālu, ķīmisko
vielu,



kokmateriālu un citu veidu materiālu un vielu glabātavas;



izvietot degvielas uzpildes stacijas;



aizkraut pievedceļus un pieejas pie ūdens ņemšanas ietaisēm;



veikt darbus ar triecienmehānismiem, izmest un izliet kodīgas un koroziju
izraisošas vielas, degvielu un eļļošanas materiālus;
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veikt ar zemes dzīļu izpēti derīgo izrakteņu ieguvei saistītu saimniecisko
darbību;



būvēt meliorācijas sistēmas;



veikt jebkāda veida derīgo izrakteņu iegūšanas, iekraušanas un
izkraušanas, gultnes padziļināšanas, zemes smelšanas un spridzināšanas
darbus.

3) Ķīmiskajā aizsargjoslā paredzētās darbības realizēšanai jāveic ietekmes uz vidi
sākotnējais izvērtējums.
Gadījumos, kad vienā vietā pārklājas vairāku veidu aizsargjoslas, spēkā ir
stingrākās prasības un lielākais minimālais platums.
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attēls 4.14.1. aizsargjoslu karte
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3.15. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi būtiskuma
izvērtējums
Izvērtējot paredzēto darbību ir identificēti sekojoši iespējamie riski:
Risks Nr.1:
Gaisa piesārņojuma un trokšņa līmeņa palielināšanās paredzētās darbības
teritorijā un
tuvākajā apkārtnē
Varbūtība:
Ņemot vērā to, ka tiek uzsākta saimnieciskā darbība – kūdras ieguve, sagaidāms loģisks
gaisa piesārņojuma un trokšņa līmeņa palielinājums paredzētās darbības teritorijā un
tuvākajā apkārtnē, kas vērtējams kā tieša ietekme kūdras ieguves procesā.
Apjoms:
Netiks pārsniegti MK noteikumu Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie
gaisa kvalitātes robežlielumi.
Kūdras ieguves rezultātā mazstāvu apbūves teritorijās trokšņa līmenis nepalielināsies un
MK noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktie
trokšņa robežlielumi netiks pārsniegti.
Ilgums, biežums un atgriezeniskums:
Ietekme vērtējama kā ilglaicīga – visā kūdras ieguves procesā. Frēzkūdras ieguvi
paredzēts veikt no maija vidus līdz septembra vidum. Griezto kūdru no aprīļa līdz
oktobrim.
Nozīmīgums un komplicētība:
Netiks pārsniegti gaisa kvalitātes un trokšņa robežlielumi.
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Ietekme vērtējama kā nebūtiska, jo atradnei tuvākajā apkārtnē nav dzīvojamo māju.
Nebūtisks satiksmes intensitātes palielinājums – 3-4 reisi dienā.
RisksNr.2:
Avāriju risks
Varbūtība:
Veicot kūdras lauku apsaimniekošanu, tiks ievēroti visi darba drošības noteikumi, lai
novērstu potenciāli iespējamās avāriju situācijas, kā piemēram, ugunsgrēku izcelšanos.
Tiks nodrošināta MK noteikumos Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” noteikto prasību
izpilde. Ņemot vērā iepriekšminētos argumentus avāriju riska varbūtība vērtējama kā
zema.
Apjoms:
SIA „RT Būve” veic visu nepieciešamo, lai apzinātu potenciāli iespējamo ugunsgrēku
izcelšanos, darba drošības pasākumus objektā, nepieciešamos organizatoriskos un
inženiertehniskos pasākumus ugunsgrēku lokalizēšanai un likvidēšanai. Ietekmes
apjoms nav paredzams.
Ilgums, biežums un atgriezeniskums:
Ņemot vērā likumdošanas prasības un SIA „RT Būve” pieredzi kūdras ieguvē, avārijas
riska varbūtība samazinās līdz minimumam un avāriju bieža atkārtošanās praktiski nav
iespējama.
Nozīmīgums un komplicētība:
Ugunsdrošības risks tiks ierobežots atbilstoši visiem ugunsdrošības noteikumiem;
ietekme nav paredzama.
RisksNr.3
Hidroloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas
Varbūtība:
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Kūdras ieguves lauki tiks nosusināti ar kartu grāvjiem, bet bērtņu vietas un ceļu joslas
tiek nosusinātas, izmantojot slēgto drenāžu. Galvenā noteka ir Ziblas strauts, kas tek
caur purva ZA daļu. Tā uztver lielāko izstrādājamo lauku ūdeņus un nodrošina lauku
nosusināšanu dabīgas noteces ceļā. Pirms kūdras ieguves uzsākšanas, kartu grāvji un
novadgrāvji tiks attīrīti no liekā apauguma. Tiks attīrītas arī drenāžas caurules zem
ceļiem vietās, kur drenāža nestrādā pietiekami efektīvi. Novadgrāvju padziļināšana nav
nepieciešama, jo izbūves laikā grāvji tika izrakti sasniedzot minerālgrunti, kas nodrošina
to, ka šī kūdras karjera kūdras resursus var tikt pilnībā izstrādāti (atstājot ~0,4 m kūdras
slāni).
Apjoms:
Ūdeņi kartu grāvjos raksturīgi purvu ūdeņiem, kas iztek no purva, līdz ar to ūdeņu
speciāla attīrīšana nav nepieciešama.
Lai novērstu kūdras smalko daļiņu nokļūšanu novadītajos ūdeņos, paredzētās darbības
teritorijā esošajā novadgrāvju sistēmā tiks izveidoti nosēdfiltri. Promteku sateces baseini
netiks izmainīti, līdz ar to arī notece nemainīsies.
Ilgums, biežums un atgriezeniskums:
Ūdens no kūdras ieguves laukiem pašteces ceļā tiek novadīts nepārtraukti, līdz ar to
ietekme vērtējamā kā ilgtermiņa.
Nozīmīgums un komplicētība:
Nav paredzēts veikt darbības, kas izraisa pazemes ūdeņu, gruntsūdeņu un virszemes
ūdeņu līmeņa maiņu, līdz ar to ietekmes nebūs.
RisksNr.4
Ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem
biotopiem
Varbūtība:
Tāpat mitruma daudzuma izmaiņas kūdras virsējos slāņos var ietekmēt Eiropas
Savienības aizsargājamos biotopus – 7120 *, kas atbilst ES Biotopu direktīvai
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(92/43/EEC) . Izmainoties mitruma saturam kūdras virsējos slāņos, pastāv risks, ka
biotopa 7120 Degradēti augstie purvi, kuros notiek vai ir iespējama atjaunošanās
platība dabas lieguma teritorijā, iespējams, var samazināsies, bet pieņemot, ka grāvju
melioratīvā

ietekme

jau

ir

izpaudusies

un

mežu

nosusināšanās

robeža

ir

nostabilizējusies. Apsekotajās platībās netika konstatēti Latvijā vai Eiropas Savienībā
īpaši aizsargājami biotopu veidi, kuru pastāvēšanu apdraudētu plānotā darbība.
Apgūstot plānotos kūdras laukus netiks iznīcināti dabiski vai mazskarti biotopi, nav
gaidāmas būtiskas izmaiņas apkārtnes biotopu sugu sastāvā.
Purva teritorijā netika konstatēti īpašu aizsargājamu sugu klātbūtne, par ko liecina
eksperta slēdziens, tamdēļ plānotā darbība neatstās būtisku ietekmi uz Latvijas kopējo
reto un īpaši aizsargājamo putnu sugu daudzveidību un skaitu, kas ligzdo un barojas
zemajos purvos.
Apjoms:
Ilgums, biežums un atgriezeniskums:
Kūdras ieguve uzskatāma par ilglaicīgu ietekmi. bet veiksmīgi īstenojot izstrādāto
kūdras lauku renaturalizāciju, var atgūt šīs vai iegūt jaunas, augiem un putniem
piemērotas, dzīvotnes.
Nozīmīgums un komplicētība:
Paredzētās darbības ietekmē netiks apdraudēta īpaši apdraudētu sugu un biotopu .
Vērtējot Paredzētās darbības izraisītās izmaiņas purvu biotopu platībā, domājams, tā
skars mazāk kā 0,01% no kopējā valstī apzinātā purvu biotopu apjoma kopuma. Valstī
nav līdzšinēji nav veikta pilna dabas vērtību un biotopu kartēšana, un pieņemot, ka
līdzšinēji zināmās purvu biotopu platības ir apmēram 29 7900 ha

7120* biotopu

platības) paredzētā darbības skartā teritorija nav uzskatāma par nozīmīgu un būtisku
purvu biotopu saglabāšanai valstī kopumā.
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3.16.Nepieciešamās izmaiņas teritorijas plānojumā saistībā ar
paredzēto darbību.

Saistībā ar iedzīvotāju ieguvumiem jāmin fakts, ka SIA „RT Būve” kūdras ieguvē
galvenokārt tiek nodarbināti Kārsavas novada iedzīvotāji, tādējādi samazinot bezdarba
līmeni un uzlabojot iedzīvotāju un pašvaldības ekonomisko stāvokli. Īstenojot paredzēto
darbību, paplašinot kūdras ieguves laukus, SIA „RT Būve” turpinās savu
uzņēmējdarbību, saglabājot strādājošo darbavietas. Kūdras ieguves lauku paplašināšana
pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju labklājību un viņu ienākumu līmeni. Saistībā ar
iespējamajām neērtībām un traucējumiem jāmin autotransporta kustība, kuras
intensitāte, salīdzinājumā ar līdz šim esošo, nemainīsies, kā arī kūdras ieguves tehnikas
un autotransporta radītais troksnis kūdras ieguves saimnieciskās darbības laikā.

3.17.

Paredzētās

darbības

sociāli

ekonomisko

aspektu

izvērtējums-ietekme uz sabiedrību.

SIA „RT Būve” kūdras ieguves nozarē ir jauns uzņēmums, bet tas aug, attīstās,
tam ir lieli mērķi kas saistās ar vietējā reģiona attīstību. Uzņēmums plāno attīstoties
kūdras ieguves jaudām izskatīt iespēju atvērt kūdras fasēšanas fabriku novadā, kas dotu
papildus darbavietas vietējiem iedzīvotājiem un veicinātu infrastruktūras sakārtošanu
Šobrīd SIA „RT Būve” kūdras ieguvē tiek nodarbināti vietējā iedzīvotāji, tādējādi
samazinot bezdarba līmeni un uzlabojot iedzīvotāju un pašvaldības ekonomisko
stāvokli. Sezonas laikā plānots nodarbināt ~ 20 darbiniekus, t.sk., iedzīvotājus no
tuvākās apkārtnes. Īstenojot paredzēto darbību, paplašinot kūdras ieguves laukus, SIA
„RT Būve” turpinās savu uzņēmējdarbību, saglabājot strādājošo darbavietas. Pie tā kad
pēc NVA datiem Latvijā vidējais bezdarba līmenis ir 8,1%, savukārt Latgalē
18,4%. Darbavietu nodrošināšana rada pastāvīgus ieņēmumus pašvaldības budžetā, kā
arī uzlabo vispārējo ekonomisko situāciju pašvaldībā. Uzņēmums, sākot ar 2015. gada
decembri, ir reģistrēts Kārsavas novadā.
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Kopumā SIA „RT būve” paredzētās darbības sociāli – ekonomiskā ietekme,
vērtējama kā pozitīva.
Sabiedrības viedoklis:
Lai apzinātu un novērtētu Kārsavas novada un citu tuvāko apdzīvoto vietu
iedzīvotāju viedokļus un attieksmi saistībā ar Paredzēto darbību atbilstoši likumam „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu, paziņojums tika publicēts laikrakstā „Kārsavas novada
vēstis” 2016.gada martā, Kārsavas novada pašvaldības mājas lapā un Vides
pārraudzības valsts biroja mājas lapā. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējās sabiedrības apspriešanas netika saņemti viedokļi saistībā ar paredzēto
darbību. Lai rastu viedokli par sabiedrības attieksmi tika organizēta aptauja ar mērķi to
izzināt,

kā arī tajā pašā laikā viņus informējot par plānoto kūdras ieguves

paplašināšanu.
Aptaujā piedalījās 36 respondenti. Cilvēki, kas neko nezināja par kūdras ieguvi
„Kalnosalas (Beržovkas) purvā” pārsvarā

ir no Kārsavas. Tas norāda uz to, ka

informācija par kūdras ieguvi ir lokāla, aptver tikai kūdras ieguvē strādājošos, viņu
radiniekus un novada iedzīvotājus. To apstiprina arī tas fakts, ka neviens no
respondentiem neatzīmēja, ka būtu ieguvuši informāciju no plašsaziņas līdzekļiem.
Analizējot iegūtos aptaujas rezultātus var secināt, ka kūdras ieguves
Kalnosalas(Beržovkas) purvā turpināšanu un paplašināšanu uzskata par vitāli svarīgu
pagasta un novada ekonomiskai izaugsme un attīstībai. Respondenti arī piemin, kad
nodarbinātība augs sakarā ar purva paplašināšanu ” paplašināt kūdras ieguves laukus.
Vislielāko atbalstu Paredzētajai darbībai ir pauduši Kārsavas pagasta iedzīvotāji, kā arī no
citām vietām, visbiežāk no kaimiņu pagastiem.
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4. Izmantotās novērtēšanas metodes
4.1. Izmantotās novērtēšanas un prognozēšanas metodes
Ornitofaunas un putnu migrācijas novērtēšanas un izpētes metodes
Ornitofaunas izpēti un novērtējumu veica sertificēts sugu (putnu sugu) eksperts.
Atzinums par kūdras ieguves platības paplašināšanas iespējamo ietekmi uz
Kārsavas novada Goliševas pagasta kūdras atradnes "Kalnasalas (Beržovkas) purvs"
teritorijas un tuvākās apkārtnes ornitofaunu. Ligzdošanas sezonā Beržovkas purvs
apsekots 2016. gada 5. Jūlijā. Apsekojumi pamatā veikti ejot kājām pa brīvi izvēlētu
maršrutu atkarībā no situācijas dabā. Izmantotā tehnika:


binoklis Nikon Monarch 10x50;



fotoaparāts Canon EOS 5D Mark III;



fotoobjektīvs Canon 100-400mm/f:5,6 II.

Veģetācijas novērtēšanas un izpētes metodes
Biotopu izvērtēšanu un izpēti veica sertificēts sugu un biotopu eksperts.
Teritorijas apsekošana veikta 2016. gada 6. jūlijā no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00.
Lauka darbos kopumā pavadītas 10stundas. Apsekošana veikta diennakts gaišajā laikā.
Apsekošanas laiks bija samērā silts, un daļēji mākoņains, bez nokrišņiem, ar vidējo
gaisa temperatūru 25 °C. Laika apstākļi uzskatāmi par labvēlīgiem apsekojuma
veikšanai. Biotopu izvērtēšanai izmantota vienlaidus apsekošanas metodika, teritoriju
raksturojošie

biotopi

fotografēti.

Atzinuma

sagatavošanā

izmantoti

sekojošie

informācijas avoti: Ek T., Suško U., Auziņš R. Mežaudžu atslēgas biotopu
inventarizācija. Metodika; A.Auniņš (red.) ”Eiropas Savienības aizsargājamie biotopi
Latvijā. Noteikšanas rokasgrāmata”, LDF, 2013. (2.precizētais izdevums), Dabas
aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamā informācija.
Hidroloģijas un hidroģeoloģijas aprēķinu un prognozēšanas metodes
Paredzētās darbības teritoriju hidroloģisko apstākļu novērtējums tika veikts
izanalizējot ģeoloģisko informāciju par teritorijas reljefu un ģeoloģisko uzbūvi,
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apsekojot teritoriju un veicot novērojumus dabā un novērtējot ūdensteču stāvokli.
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un
hidrotehniskās būves"
Gaisa kvalitātes izmaiņu novērtēšanas metodes
Izvērtējums ir veikts, balstoties uz šādiem normatīvajiem aktiem:
„Vides aizsardzības likums”
Likums „Par piesārņojumu”.
Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumi Nr. 1290 „Noteikumi par
gaisa kvalitāti”
Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumi Nr. 182 „Noteikumi par
stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”.
Trokšņa līmeņa novērtēšanas metodes
Atskaite par trokšņa līmeni ietver informāciju par trokšņa novērtējumam
izmantoto programmatūru, aprēķinu metodēm, novērtēšanai izmantotajiem trokšņa
rādītājiem un trokšņa avotiem, kā arī novērtējuma rezultātus:
• trokšņa līmeņa prognozi, kas sagatavota atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
• trokšņa līmeņa atbilstības vides trokšņa robežlielumiem izvērtējumu (atbilstoši
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 “Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām).
Trokšņa rādītāju novērtēšanai un modelēšanai izmantota Wölfel Meβsystem
Software

GMbH+Co

K.G

izstrādātā

trokšņa

prognozēšanas

un

kartēšanas

programmatūra IMMI 2016-1 (Licences numurs S72/317). Ar IMMI 2016-1
programmu iespējams aprēķināt trokšņa rādītājus atbilstoši vides trokšņa novērtēšanas
metodēm, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr. 16
(07.01.2014.)).
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Kūdras izstrādes procesā radītā trokšņa novērtēšana veikta atbilstoši metodei, kas
ir paredzēta rūpnieciskās darbības radītā trokšņa novērtēšanai un atbilst standartam LVS
ISO 9613-2:20041.
Autotransporta radītais troksnis novērtēts, izmantojot Francijā izstrādāto aprēķina
metodi „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERT ULCPC-CSTB)”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 1. pielikuma 5. punktam, izmantotās trokšņu
aprēķinu datorprogrammas sagatavotie aprēķinu modeļu ievades dati pievienoti trokšņa
novērtējuma pielikumā (elektroniskā formātā).
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju novērtējums
Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajai
informācijai, lai aprēķinātu tiešās un netiešās SEG emisijas un CO2 piesaisti, tiek
izmantotas Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātās metodoloģijas,
kuras apstiprinātas Līgumslēdzēju pušu konferencēs (COP). Attiecībā uz kūdras purvu
izstrādes SEG emisiju novērtēšanu, tiek izmantotas 2003. gada Labas prakses vadlīnijas
nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai Zemes izmantošanas,
Zemes izmantošanas izmaiņu un mežsaimniecības nozarē 3.5. sadaļas – mitrāji.

4.2. Problēmu esamība sagatavojot informāciju
Paredzētās darbības, kura saistīta ar kūdras ieguves lauku paplašināšanu
„Kalnosalas (Beržovkas) purva” kūdras atradnē, ietekmes uz vidi izvērtējuma norises
laikā netika konstatētas problēmas jeb apstākļi, tostarp tehnoloģiskie risinājumi, kuru
ietekmē nebūtu iespējams veikt pilnīgu un objektīvu Paredzētās darbības ietekmes uz
vidi novērtējumu.
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5. Limitējošie faktori un inženiertehniskie pasākumi
negatīvo ietekmju uz vidi samazināšanai.
5.1 Paredzētās darbības realizācijas limitējošie faktori.
Apkopojums par ietekmes novēršanas un samazināšanas pasākumiem.
Ietekmes veids

Samazināšanas pasākumi

Troksnis, putekļi

Iespējamās ietekmes mazināšanai kūdras izvešana
paredzēta tikai darba dienās laikā no plkst. 800 – 1700,
savukārt kūdras ieguve – daba dienās no 700 – 1900 no maija
līdz novembrim.

Gaisa piesārņojums

Kūdras ieguvē tiks izmantota tehnika, kas atbilst
noteiktajām
prasībām MK noteikumos Nr.1047 „Noteikumi par
autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes
motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā”.

Hidroloģija un
hidroģeoloģija

Ierīkojamo kontūrgrāvju atbērtne tiks ierīkota uz
kūdras ieguvei paredzētās teritorijas piegulošās teritorijas
pusi. Izraktā kūdra un grunts tiks sablīvēta veidojot ūdens
aizsprostu starp kūdras ieguves teritoriju un piegulošo
teritoriju.
Novadgrāvju regulāra apsekošana un tīrīšana pēc
nepieciešamības.

Ugunsdrošība

Objektā paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka
pastāvošās ugunsdrošības normas.
Ugunsnedrošajā periodā tiks organizētas dežūras un citi
ugunsdrošības pasākumi.
Tiks izmantota ugunsdrošības instrukcija, kas izstrādāta
pamatojoties uz iespējamā ugunsgrēka riska izvērtējumu.

Siltumnīcas efektu
izraisošo gāzu (SEG)
emisija

Pēc apstiprinātā kūdras ieguves projekta kūdras
atradnei

pēc

kūdras

izstrādes

paredzēta

tās

renaturalizācija, applūdinot teritoriju veidojas CH4 (emisijas
no mitrājiem) emisijas, savukārt CO2

(Oglekļa dioksīds)

emisijas samazinās un laika gaitā purvs kļūst par CO2
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absorbētāju. Kūdrāja atjaunošana samazina CO2 emisijas un
atkārtoti izveido oglekļa piesaistes funkciju kūdrājam. Dažādi
pētījumi liecina par CO2 apjoma samazināšanos pēc kūdrāja
appludināšanas un veģetācijas atjaunošanās (aptuveni 10 gadu
laikā).

Īpaši aizsargājamās
sugas un biotopi

Jāņem vērā kad koku ciršana plānotās ieguves teritorijā
jāveic pirms vai pēc putnu ligzdošanas sezonas. Tātad no 1.
augusta līdz 31. martam.
Jāveic derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācija.

Pasākumi pēc kūdras
izstrādes

Izstrādāto kūdras ieguves lauku rekultivācija tiks
uzsākta ne vēlāk kā vienu gadu pēc ieguves pabeigšanas
konkrētajā kūdras ieguves laukā.

tabula 6.1.1. Apkopojums par ietekmes novēršanas un samazināšanas pasākumiem.
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6. Apkopojums par novērtējam Paredzētās darbības
6.1 Novērtēto alternatīvu raksturojums
Kūdras ieguves tehnoloģijas
Ietekmes uz vidi aspektā kā iespējamos alternatīvos risinājumus iespējams
salīdzināt kūdras ieguves tehnoloģijas:
1. alternatīva – kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu (frēzkūdras ieguve);
2. alternatīva – kūdras ieguve ar griešanas paņēmienu (grieztās kūdras –
gabalkūdras ieguve).
Netiek

prognozēta

paredzētās

darbības

ietekme

uz

apkārtnes

bioloģiskodaudzveidību, Īpaši aizsargājamās dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām
sugām, biotopiem un mikroliegumiem. Salīdzinājumu var skatīt tabulā 7.1.1.
Frēzēšana (1. alternatīva)

Griešana (2. alternatīva)

Tehnikas pārvietošanās

Plašā teritorijā

Tieši ieguves punktā

Tehnikas radītais trokšņa

Augstāks

Zemāks, lokālāks

Degvielas patēriņš

Lielāks

Mazāks

Ieguvei nepieciešamais

~82%

~90%

Ugunsbīstamība

Augstāka

Mazāka

Piesārņojošo vielu emisija

Lielāks gaisu piesārņojošo

Mazāks gaisu piesārņojošo

vielu daudzums degvielas

vielu daudzums degvielas

sadedzināšanas rezultātā;

sadedzināšanas rezultātā

līmenis

kūdras mitrums

putekļi kūdras savākšanas un
pārkraušanas procesā

tabula 7.1.1. alternatīvu salīdzinājums
Abi šie ieguves veidi ir ietverti „Kalnosalas (Beržovkas) purva” kūdras ieguves
projektā, jo pie racionālas kūdras ieguves stratēģijas abas šīs metodes jāiekļauj ieguvē.
«Rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu ieguves vietas turpmāku
izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, novērst draudus cilvēku
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veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos
ainavā» (21.08.2013. MK noteikumi Nr. 570 Derīgo izrakteņu ieguves kārtība).
Teritorijas turpmākā izmantošana pēc kūdras ieguves beigām - dažādi
izmantošanas veidi, t. sk. renaturalizācija, arī izmantošana saimnieciskiem mērķiem,
piemēram, apmežošana, dīķu, lauksaimniecības zemju ierīkošana. Renaturalizācija ir
vienīgais veids, kā, izmantojot vērtīgos kūdras resursus, rīkoties atbildīgi un ilgtermiņā
„atdot” dabai paņemto.

6.2 Kritēriji alternatīvo risinājumu salīdzināšanai ietekmes uz
vidi aspektā.
Paredzētās darbības alternatīvu salīdzināšanai ietekmes uz vidi aspektā izmantoti
sekojoši kritēriji:
 Ieguves tehnoloģijas ietekme;
 Sociālekonomiskie aspekti;
 Meteoroloģisko apstākļu ietekme;
 Ietekme uz gaisa kvalitāti;
 Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju novērtējums;
 Trokšņa izmaiņas;
 Virszemes ūdeņu piesārņojums;
 Gruntsūdens līmeņa izmaiņas;
 Ietekmes uz dzeramā ūdens resursiem.

6.3. Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums
Kūdras ieguves tehnoloģijas
Ietekmes uz vidi aspektā kā iespējamos alternatīvos risinājumus iespējams
salīdzināt kūdras ieguves tehnoloģijas:
1. alternatīva – kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu (frēzkūdras ieguve);
2. alternatīva – kūdras ieguve ar griešanas paņēmienu (grieztās kūdras –
gabalkūdras ieguve).
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Ietekmes uz vidi aspektā viennozīmīgi labāka ir 2. alternatīva – kūdras ieguve ar
griešanas paņēmienu, kas ir mazāku iespējamo ietekmi radošā gan novērtējot gaisa
kvalitātes izmaiņas, gan trokšņa izplatību, gan arī iespējamās hidroloģiskās un
hidroģeoloģiskās režīma izmaiņas (skat. tabulu Nr.7.3.1.). Netiek prognozēta paredzētās
darbības ietekme uz apkārtnes bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamām sugām,
biotopiem un mikroliegumiem.
Kritēriji

Kūdras ieguves tehnoloģija
Frēzēšanas metode(1.)

Griešanas metode(2.)

82-84%

91-92%

Augstāks

Zemāks, lokālāks

Degvielas patēriņš

Lielāks

Mazāks

Ugunsbīstamība

Lielāka

Mazāka

Kūdras ieguvē ar frēzkūdras

Nelabvēlīgo meteoroloģisko

metodi būtiska ietekme ir

apstākļu ietekme uz grieztās

labvēlīgu meteoroloģisko

kūdras ieguves procesiem,

apstākļu esamība ieguves

kūdras ieguves sezonā ir

sezonā.

maznozīmīga.

Frēzkūdras ieguves metodes

Griešanas ieguves metode

tehnoloģiskajā procesā ir

ļauj nodarbināt papildus

mazāks nodarbināto skaits.

sezonas darbiniekus.

Ieguvei nepieciešamais
kūdras mitrums
Tehnikas radītais trokšņa
Līmenis.

Meteoroloģisko apstākļu
ietekme

Nodarbinātība

Lielāks gaisu piesārņojošo
vielu daudzums degvielas
Piesārņojošo vielu emisija

sadedzināšanas rezultātā;
putekļi kūdras savākšanas
un

Mazāks gaisu piesārņojošo
vielu daudzums degvielas
sadedzināšanas rezultātā

pārkraušanas procesā.
tabula 7.3.1. Kūdras ieguves tehnoloģiju salīdzinājums

6.4. Izvēlētā varianta pamatojums
Salīdzinot abu kūdras ieguves metožu ietekmi uz aizsargājamiem, biotopiem,
sugām, hidroloģisko režīmu un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka tās
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atstāj vienlīdz vienādu ietekmi gan uz paredzētās darbības teritorijā esošajiem biotopiem
un sugām, gan hidroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Tomēr ņemot vērā
rezultātus, kas iegūti pēc abu kūdras ieguves veidu alternatīvu novērtējumiem atbilstoši
izvirzītajiem kritērijiem uz to ietekmi uz vidi kopumā var secināt, ka labākā ir
2.alternatīva – kūdras ieguve ar griešanas metodi. Tamdēļ lielāko kūdras ieguves
izstrādi plānojas veikt ar griešanas metodi. Tas saistīts arī atsevišķu kūdras ieguves
lauku fiziskajām īpašībām (kūdras iegulas dziļums, sadalīšanas pakāpe, celmainība
u.c.). 2.alternatīvai par labu mināmi šādi aspekti:
• Zemāks un lokālāks trokšņa piesārņojuma līmenis;
• Zemāks gaisu piesārņojošo vielu (putekļu) daudzums;
• Zemāka ugunsbīstamība;
• Augstāka nodarbinātība un nodokļu ieņēmumi;
• Mazāka meteoroloģisko apstākļu ietekme uz kūdras ieguves procesiem, kas
nodrošina prognozējamus ikgadējos ieguves apjomus.
Paliekošās ietekmes:
sociāli ekonomiskās ietekmes: darba vietas, ekonomiskie ieguvumi no nodokļu
samaksas;
izveidota un sakārtota ceļu un meliorācijas sistēmu infrastruktūra;
kūdras ieguves teritorijas rekultivācijas pasākumi : teritorijā plānojas atjaunot
mitrāju ekosistēmu un neradīt nevēlamas blakus ietekmes uz vidi no turpmākā zemes
izmantošanas veida;
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novērsta siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisija no atklātajiem kūdras laukiem .

Joma

Atbilstība

Aizsardzība pret troksni

Atbilst

Aizsargjoslas

Atbilst

Gaisa aizsardzība

Atbilst

Sugu un biotopu aizsardzība

Atbilst

Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas

Atbilst

Ūdens aizsardzība

Atbilst

Zemes dzīļu izmantošana un
aizsardzība

Atbilst

Kultūras pieminekļu aizsardzība

Atbilst

Piezīmes
Prognozējamais trokšņa līmenis
kūdras ieguves vietai piegulošajās
teritorijās atbilst normatīvajos aktos
noteiktajiem robežlielumiem.

Tiks ievēroti saimnieciskās darbības
aprobežojumi aizsargjoslās, kas skar
atradnes teritoriju, lai novērstu
iespējamo negatīvi ietekmi uz vides
objektiem, nodrošinātu komunikāciju
u.c. objektu efektīvu un drošu
ekspluatāciju un attīstības iespējas,
sanitārās prasības.
Netiks pārsniegti normatīvajos aktos
noteiktie piesārņojošo vielu
robežlielumi.

Ievērojot normatīvos aktus, kas
reglamentē kūdras ieguves procesu un
izstrādes procesam noteiktās vides un
darba drošības prasības, būtiska
ietekme uz meža biotopiem un īpaši
aizsargājamām sugām, ārpus kūdras
izstrādes teritorijas nav paredzama.
Kā arī plānotā derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas paplašināšana par
80,22 ha visdrīzāk neradīs būtisku
ietekmi uz apkārtējo ornitofaunu.
Nav paredzama paredzētās darbības
ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām.
Kūdras ieguves rezultātā nenotiks
virszemes un gruntsūdeņu
piesārņošana. Darbības īstenošanas
rezultātā tiks nodrošināti visi ūdens
resursu lietošanas nosacījumi,
nodrošināti kvalitātes normatīvi
virszemes un pazemes ūdeņiem.
Tiks nodrošinātas visas prasības
zemes dzīļu aizsardzībā atbilstoši
normatīvajam regulējumam.
Paredzētā darbība neskar tuvāko
kultūras pieminekļu aizsargjoslas
neietekmē šo vērtību saglabāšanos.
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Joma

Meliorācijas sistēmu
aizsardzība

Atbilstība

Atbilst

Ugunsdrošības noteikumu

Atbilst

Teritorijas plānošana

Atbilst

Atkritumu apsaimniekošana

Atbilst

Dabas resursu izmantošana

Atbilst

Piezīmes

Netiks pieļautas darbības, kuru dēļ
tiek bojātas vai iznīcinātas meliorāciju
sistēmu būves un ierīces vai traucēts to
darbības režīms.
Tiks nodrošinātas 2004.gada 17.
februāra MK
noteikumi Nr.82
„Ugunsdrošības noteikumi” noteiktās
ugunsdrošības prasības.
Paredzētā darbība - derīgo izrakteņu
ieguve atbilst Kārsavas novada
teritorijas plānojumā noteiktajam
teritorijas plānotajam atļautajam
izmantošanas veidam.
Saimnieciskās darbības rezultātā
radušos atkritumus paredzēts nodot
licencētiem
atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmumiem, ar
kuriem tiks noslēgts līgums.
Par kūdras ieguvi tiks maksāts dabas
resursu nodoklis normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā.

tabula 7.4.1. Atbilstība spēkā esošām normatīvo aktu prasībām
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7.

Vides

kvalitātes

nepieciešamība,

tā

novērtēšanas

veikšanas

vietas,

monitoringa
piedāvātās

metodes, parametri un regularitāte.
Kaut arī kūdras ieguves process ir nopietna iejaukšanās dabas ekosistēmās un
apkārtējā vidē kopumā, tomēr veikti pētījumi un to rezultātu novērtējums ļauj secināt,
ka paredzamā kūdras ieguves teritorijas nosusināšanas pasākumi un ūdens novadīšana
no Paredzētās darbības vietas nerada būtisku apdraudējumu dabas vērtībām ārpus
darbības teritorijas un viensētu ūdens apgādei. Ņemot vērā kad daļa novadgrāvju jau
ir izveidoti, un nav novērojama to negatīva ietekme. Tādēļ gruntsūdens un
virszemes ūdeņu līmeņu monitorings nav nepieciešams.
Veikto emisiju izkliedes aprēķini liecina, ka kūdras ieguves laikā gaisa kvalitāte
apkārtējā teritorijā netiks ietekmēta, jo netiks pārsniegti MK noteikumos Nr. 1290
„Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie gaisa kvalitātes robežlielumi. Tādejādi nav
nepieciešams paredzēt pasākumus, kas

būtu vērsti uz emisijas izmešu gaisā

samazināšanu.
Pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem, tika konstatēts, ka kūdras izstrādes un
transportēšanas laikā radītais trokšņa līmenis nepārsniegs 2014. gada 7. janvāra MK
noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos vides
trokšņa robežlielumus. Ņemot vērā, ka paredzētās darbības realizācija neradīs trokšņa
robežlielumu pārsniegumus un tās radītais troksnis būtiski nepalielinās ietekmi apbūves
teritorijās, kur šobrīd novērojams paaugstināts trokšņa līmenis, paredzētās darbības
realizācija nebūtu ierobežojama.
Ņemot vērā veiktos novērtējumus, var secināt, ka kūdras ieguves procesā radušās
ietekmes nebūs jūtamas ārpus darbības teritorijas un tādejādi vides kvalitātes
novērtēšanas monitorings nav nepieciešams.
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8. Paredzētās darbības nozīmīguma izvērtējums,
ņemot vērā sabiedrības intereses, arī sociālās vai
ekonomiskās intereses, kā arī darbības īstenošanas
rezultātā dabai radīto zaudējumu izvērtējums.
Ņemot vērā sabiedrības, sociālās un ekonomiskās intereses, jau dotā brīdi kūdras
ieguvei atradnei ir būtiska loma sabiedrībai nozīmīgu interešu (arī sociālo, ekonomisko
interešu) apmierināšanai. Kūdras ieguvē galvenokārt tiek nodarbināti novada
iedzīvotāji, tādējādi samazinot bezdarba līmeni un uzlabojot iedzīvotāju un pašvaldības
ekonomisko stāvokli.
Kūdras ieguvei ir nozīmīga sociālekonomiskā loma. Īstenojot paredzēto darbību,
paplašinot kūdras ieguves laukus, SIA „RT Būve” turpinās savu uzņēmējdarbību,
saglabājot strādājošo darba vietas. Darbavietu nodrošināšana nodrošina pastāvīgus
ieņēmumus pašvaldības budžetā, kā arī uzlabo vispārējo ekonomisko situāciju
pašvaldībā (nodokļa maksājumus par dabas resursu ieguvi vai izmantošanu vai vides
piesārņošanu limitos noteiktajos apmēros 60 % ieskaita tās vietējās pašvaldības vides
aizsardzības speciālajā budžetā, kuras teritorijā tiek veikta attiecīgā darbība). Paredzētās
darbības rezultātā būs ienākumi arī valsts budžetā no uzņēmuma ienākumu nodokļa,
sociālās apdrošināšanas maksājumiem, kā arī daļēji no iedzīvotāju ienākuma un dabas
resursu nodokļa. Kūdras ieguves lauku paplašināšana pozitīvi ietekmēs iedzīvotāju
labklājību un viņu ienākumu līmeni.
Izsverot Paredzētās darbības izraisītās izmaiņas purvu biotopu platībā, konstatēts,
ka tā skars mazāk kā 0,01% no līdzšinēji apzināto neskarto augsto purvu biotopu
kopējās teritorijas valstī kopumā, tādejādi izmaiņas Paredzētās darbības skartā teritorija
būtiski neietekmēs purvu biotopa saglabāšanos valstī kopumā, jo zaudētās un ietekmētās
ES biotopu platības ir ļoti nelielas.
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