
Derīgo izrakteņu (smilts un smilts – grants) ieguves uzsākšanai virs un 

zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes “Laukāres” iecirknī 

“Dzelzīši” 4,948 ha platībā nekustamajā īpašumā “Dzelzīši” (zemes 

vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 567400300178005), Leimaņu 

pagastā, Jēkabpils novadā 

 

IVN ziņojuma sabiedriskās apspriešanas  

sanāksmes protokols. 

Datums: 19.02.2021. 

Norises vieta: attālināti – neklātienes formā, tiešsaistes sanāksme Googlemeet 

platformā (saite uz videokonferenci: https://meet.google.com/ifo-owxs-ttc, publicēta 

līdz š.g. 18.februāra plkst.9.00 tīmekļa vietnēs www.osukalns.lv un 

jekabpilsnovads.lv ). 

Norises laiks: no 15.02.2021.plkst.10.00 līdz 19.02.2021. (ieskaitot). 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Videoprezentācija. 

2. Tiešsaistes (video-)sapulce. 

3. Sabiedrības iesniegtie jautājumi un komentāri. 

Videoprezentācija 

Konsultanta SIA „55M” sagatavotajā videoprezentācijā tiek sniegta informācija par 

SIA „Ošukalns paredzēto darbību: darbības vietu, plānotajām ieguves tehnoloģijām, 

transportēšanas maršrutu un alternatīvām, plānoto darba laiku, apkārtējiem vides 

apstākļiem, tuvākajiem objektiem un ĪADT, ģeoloģiskiem apstākļiem; iespējamām 

ietekmēm uz vidi – piesārņojošo vielu emisijas gaisā, trokšņa emisijām, ietekmi uz 

hidroģeoloģiskiem apstākļiem un ūdensapgādi, ainavu, kultūras un dabas vērtībām, 

sociāli-ekonomiskiem apstākļiem un kopējām ietekmēm no esošajiem karjeriem. 

Vērtētas piedāvātās 3 transportēšanas maršrutu alternatīvas, to iespējamās ietekmes uz 

vidi. Atbilstoši identificētajām negatīvajām ietekmēm sagatavoti priekšlikumi 

inženiertehnisko un organizatorisko pasākumu ieviešanai un vērtēta monitoringa 

nepieciešamība. 

Videoprezentācija informē par paredzēto darbību, ietekmes uz vidi novērtējuma 

rezultātiem, sabiedrisko apspriešanu un termiņiem, tai skaitā, sabiedrības iespēju 

sniegt savus jautājumus un komentārus. 

Videoprezentācijā norādīts tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laiks. 

Videoprezentācijai sabiedriskās apspriešanas laikā no 15. līdz 19.02.2021. bija 11 

skatījumi. 

Tiešsaistes (video-)sapulce 

Tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas (video-)sapulce notika 18.02.2021. plkst.10.00  

un ilga līdz plkst.10.45. 

http://www.osukalns.lv/


Sanāksmē piedalījās: IVN ziņojuma sagatavotājas SIA „55M” pārstāvji J.Jātnieks un 

L.Lieplapa, Jēkabpils novada pašvaldības īpašuma pārvaldības speciāliste V.Rāviņa 

un VVD Daugavpils RVP pārstāve S.Gaiduma. Citu interesentu nebija. 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Sanāksmes atklāšana. 

Jēkabpils novada pašvaldības pārstāve izteica pašvaldības viedokli par paredzēto 

darbību un IVN ziņojumu.  Pašvaldība atbalsta paredzētās darbības īstenošanu. IVN 

ziņojumā smalki un detalizēti aprakstītas ietekmes un pašvaldība ir tikai par to, lai 

uzņēmums uzsāk savu darbību. 

2. Iepazīstināšana ar Ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem. 

 L.Lieplapa iepazīstina klātesošos ar paredzētās darbības īstenošanas rezultātā 

iespējamām galvenajām ietekmēm uz vidi un sabiedrību un ietekmju būtiskumu, 

limitējošiem faktoriem; kā arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto 

iedzīvotāja viedokli un atbilstoši izvērtējuma rezultātu par iespējamo ietekmi uz 

ūdensapgādi (ietekmes nebūs). 

3. Jautājumi. 

Jautājumu nav. 

Sabiedrības iesniegtie jautājumi un komentāri 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā no 15.02.2021. līdz 19.02.2021. netika 

saņemts neviens jautājums, komentārs vai viedoklis no sabiedrības par paredzētās 

darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme slēgta 19.02.2021.plkst.17.00. 

Protokolu sagatavoja L.Lieplapa                                         

 


