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IEVADS 
Ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts paredzētajai kūdras ieguves lauku paplašināšanai 

Nīcgales purva kūdras atradnē, kas atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagastā. Paredzētās darbības 
ierosinātājs SIA „LAFLORA”. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Paredzētajai darbībai nepieciešams veikt, 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.  

Kūdras ieguves teritorijas paplašināšana plānota AS „Latvijas valsts meži” pārvaldīšanā esošajās 
valsts meža zemju teritorijās, kas ietilpst Latvijas valstij piederošajos nekustamajos īpašumos 
„Nīcgales purvs” (zemes kadastra Nr.44760010006) un „Valsts mežs” (zemes kadastra 
Nr.44760010003) daļā, kurā ietilpst zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 
8001 un 4476 001 0003 8002. Kopējā paplašināmā teritorija ir 149,03 ha. 

Paredzētā darbības vieta, kurā plānota kūdras ieguves teritorijas paplašināšana, tieši robežojas ar 
jau ekspluatācijā esošo kūdras atradnes daļu, kuras ekspluatācija ir tikusi uzsākta pagājušā gadsimta 
70.gadu otrajā pusē. 

Paredzētā darbības vietā izdalīti četri kūdras ieguves lauku bloki - nekustamā īpašuma „Nīcgales 
purvs” (zemes kadastra Nr. 44760010006), daļā 17,30 ha platībā (kūdras ieguves lauka bloka Nr.3 un 
4) un nekustamā īpašuma „Valsts mežs” (zemes kadastra Nr. 4476 001 003) daļā 131,73 ha platībā, 
kas ietilpst zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4476 001 0003 8001 (kūdras ieguves lauka 
bloks Nr.1) un 4476 001 0003 8002 (kūdras ieguves lauka bloks Nr.2). 

Latvijas kūdras fondā (1980.gads) kūdras atradne „Nīcgales purvs„ reģistrēta ar Nr. 3681 un 
kopējo platību 962 ha un rūpnieciski izmantojamo platību 310 ha. 

Saskaņā ar  LVĢMC datu bāzē „Derīgo izrakteņu atradnes”1 iekļauto informāciju, kūdras atradnē 
„Nīcgales purvs” uz 2015. gada 1.janvārī atradnē esošie derīgā izrakteņa A kategorijas krājumi ir 
1029,87 tūkst.t. Derīgā izrakteņa izmantošanas veids – lauksaimniecība, augsnes ielabošana un 
enerģētika.   

Kūdras resursus Nīcgales purva kūdras atradnē iegūst kombinējot frēzkūdras un grieztās kūdras 
ieguves paņēmienus. Paplašinot darbības teritoriju, kūdras resursu ieguvi tiek paredzēts pielietot 
līdzšinējās kūdras ieguves metodes, kas ietver gan grieztās kūdras ieguvi, gan frēzkūdras ieguvi. 
Kūdras resursu ieguves periods tiek prognozēts aptuveni 40 līdz 45 gadus.  

Kūdras resursu ieguve ir saistīta ar ūdens līmeņa pazemināšanu Paredzētās darbības vietā, 
ierīkojot teritorijas nosusināšanas tīklu. Plānojot kūdras ieguves lauku nosusināšanas tīklu, tiek 
paredzēts ierīkot novadgrāvjus pa kūdras ieguves lauku perimetru un detālo jeb kartu grāvju tīklu 
kūdras ieguves teritorijas iekšienē. Nosusināšanas sistēmas izveidošana tiek paredzēta vairākos etapos. 
Ūdens novadīšana no kūdras ieguves teritorijas tiek plānota izmantojot esošos novadgrāvjus, pašteces 
ceļā uz valsts nozīmes ūdensnoteku –Joņupi. 

Jaunu pievedceļu ierīkošana ārpus Paredzētās darbības teritorijas nav nepieciešama, jo plānots 
izmantot jau esošos piebraukšanas ceļus, kas izveidoti pašreizējās kūdras ieguves teritorijas 
apsaimniekošanai. Jauni pievedceļi kūdras ieguves teritorijai ir plānoti tikai paplašināmās kūdras 
ieguves teritorijas iekšienē. Iegūtie kūdras resursi no Nīcgales purva kūdras atradnes tiks trasportēti uz 

                                                            
1http://www.meteo.lv/apex/f?p=117:3:670298259266202::NO::P3_UID,P3_TYPE,P3_RETURNTO,P3_ATVK_VERSION_I
D:14258,2,5,1 

http://www.meteo.lv/apex/f?p=117:3:670298259266202::NO::P3_UID,P3_TYPE,P3_RETURNTO,P3_ATVK_VERSION_ID:14258,2,5,1
http://www.meteo.lv/apex/f?p=117:3:670298259266202::NO::P3_UID,P3_TYPE,P3_RETURNTO,P3_ATVK_VERSION_ID:14258,2,5,1
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SIA „Laflora” kūdras pārstrādes cehu Jelgavas novada Līvbērzes pagastā, izmantojot līdzšinējo kūdras 
pārvadāšanas maršrutu. 

Kā iespējamās alternatīvas ietekmes uz vidi aspektā tiek vērtētas un salīdzinātas pielietojamās 
kūdras ieguves tehnoloģijas - kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu (frēzkūdras ieguve) un kūdras 
ieguve ar griešanas un frēzēšanas paņēmienu (kombinētā ieguve). 

Paredzētās darbības teritorijā konstatētas ES nozīmes dabas vērtības, kuras veido lielākā vai 
mazākā pakāpē degradētu (ietekmētu) sūnu purva biotopu komplekss. Paredzētā darbības teritorija 
nerobežojas, kā arī tās tuvākajā apkārtnē neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.  

Plānotās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana organizēta 2015. gada 17.aprīlī. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums sagatavots 2016. gada augustā. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu ar 
paredzētās darbības ierosinātāju - SIA „Laflora”, izstrādāja SIA „Profundum”. 
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1 PAREDZĒTĀS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS 
1.1 Paredzētās Darbības vietas kūdras atradnes „Nīcgales purvs” raksturojums 

Nīcgales purva kūdras atradnes lielākā daļa atrodas Daugavpils novada Nīcgales pagastā. Kūdras 
iegulas Ziemeļaustrumu daļa iestiepjas Vārkavas novada Rožupes pagastā (1.1.attēls). Atradne 
Latvijas kūdras fondā reģistrēta ar Nr.3681, un LVĢMC datu bāzē ar Nr. 14258. Kūdras iegulu  
galvenokārt veido augstā, un zem tās iegulošā zemā tipa kūdra. Kopējā kūdras atradnes platība saskaņā 
ar Latvija kūdras fonda informāciju ir 962 ha, ietverot rūpnieciski izmantojamo platību 310 ha. Kūdras 
iegulas slāņa maksimālais dziļums 6,9 m, vidējais 3,2 m. Kūdras sadalīšanās pakāpe 10%-30%. 
Kūdras atradnes tips – augstā tipa purvs.2 Detalizētu kūdras atradnes izpēti veica Valsts meliorācijas 
projektēšanas institūts 1966.gadā un 1970.gadā. 

 
1.1..attēls. Derīgo izrakteņu atradnes „Nīcgales  purvs” novietojums 

Paredzētās darbības teritorijā akceptētie derīgā kūdras A kategorijas krājumi ir : 

1.1.tabula. A kategorijas kūdras krājumi Paredzētās darbības vietā  

Krājumi Platība (ha) 
Krājumu apjoms 

tūkst.m³ Tūkst. t (W=40%) 

Kopējie kūdras krājumi 149,03 5405,663 519,562 

t.sk. mazsadalījusies augstā tipa kūdra  3177.366 314.559 

Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra   2228,297 205,003 

                                                            
2 Latvijas PSR kūdras fonds  
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Mazsadalījušās kūdras slāņa vidējais biezums Paredzētās darbības teritorijā ir 2,15 m, tas pārsvarā 
sastāv no spilvju-sfagnu un kompleksās kūdras veidiem. Sadalīšanās pakāpe vidēji ir 14%, relatīvais 
mitrums -93,8%, pelnainība – 3,1%. Celmainība kūdras atradnē ir no 0,1 līdz 1,4%. 

1.2 Paredzētās Darbības vietas platības apraksts, teritorijas sagatavošana un veicamo 
darbību secība 

Tiek paredzēts, ka potenciāli paplašināmā kūdras atradnes daļa varētu tikt sākti ekspluatēti pa 
daļām, sākotnēji uzsākot kūdras ieguvi Paredzētās darbības vietas ZR malā apvienojot lauku blokus 
Nr. 1 un Nr.3, kuru ietvaros tiks veidoti 2 kūdras ieguves lauki Nr.1 un Nr.2. Šo lauku kopējā 
ekspluatācijas platība sastādīs 81 ha lielu platību. Tiek prognozēts, ka lauku sagatavošana ieguvei – 
meliorācijas sistēmu ierīkošana, virskārtas noņemšana, frēzēšana aizņemtu trīs gadus no darbības 
atļaujas saņemšanas. 

Paralēli, otrajā gadā pēc darbības atļaujas saņemšanas tiktu uzsākti arī gatavot lauki ZA malā ar 
bloku Nr. 2 un 4, kas veidotu ieguves laukus Nr.3 un Nr.4, kuru kopējā ekspluatācijas platība ir 38,02 
ha. Šo lauku ekspluatācija tiktu uzsākta 1 gadu vēlāk nekā ieguves lauki Nr.1 un Nr.2. Izejot no 
platībās esošā resursa apjoma tiek prognozēts, ka lauku Nr.1 un Nr.2 ekspluatācijas ilgums būs 45 gadi 
no ieguves uzsākšanas brīža. Savukārt, lauku Nr.3 un Nr.4 ekspluatācijas ilgums būs 38 gadi no 
ieguves uzsākšanas brīža. 

 
1.2. attēls. Plānoto kūdras ieguves lauku izvietojums 

Paplašināmās daļas 1. lauka ietvaros, ir paredzēti 3 pilni cikli (ik pa 10 gadiem) grieztās kūdras 
ieguvei. Tālāk līdz lauka pilnīgai izstrādei tiks iegūta tikai frēzkūdra. Savukārt, paplašināmās daļas 2. 
lauka ietvaros ir paredzēti 2 pilni cikli (ik pa 10 gadiem) grieztās kūdras ieguvei, un tālāk līdz lauka 
pilnīgai izstrādei tikai frēzkūdra. 

Kūdras ieguves periods frēzkūdrai šī reģiona hidrometereoloģiskajos apstākļos tiek prognozēts 
apmēram no 18.maija līdz 31.augustam, un ieguves periods grieztajai kūdrai tiek prognozēts apmēram 
no 1.maija līdz 1.oktobrim. Rudens un ziemas laikā tiks veikta sagatavotās un savāktās kūdras 
transportēšana uz pārstrādes vietu. 
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Apauguma novākšana, nosusināšanas grāvju ierīkošana tiks veikta paralēli, vācot apaugumu 
vispirms no grāvju ierīkošanas vietām. Lauku sagatavošanas darbi tiks uzsākti no ekspluatējamo 
lauku malas, ievadot kartu grāvju tranšejas esošajos novadgrāvjos. Apaugumu novāks, atdalot 
lietderīgo koksni, bet zarus, kārtis, celmus izmantojot ceļa klātnes nostiprināšanai vai nokraujot 
grēdās, lai to pārstrādātu šķeldā. Apauguma novākšana visā Paredzētās darbības teritorijā paredzēta 
pielietojot roku darbu. 

Kūdras ieguves lauku detālais nosusināšanas tīkls tiks veidots no kartu grāvjiem un plastmasas 
cauruļu caurtekām grāvju galos. Attālums starp kartu grāvjiem tiks veidots 20 m, kas atbilst 
nosusināšanas normu prasībām kūdras ieguves lauku ierīkošanā. Nosusināšanas tīkla ierīkošanai tiks 
izmantoti ekskavatori. 

Kūdras iegulas virsējo segkārtas slāni, kuru veido koku un krūmu saknes, sfagnu sūnas un pārējā 
zemsedzes veģetācija, tiks novākta ar specializētu mehānismu palīdzību un izvesta ar tam pielāgotām 
traktoru piekabēm uz speciāli iekārtotām krautnēm ārpus kūdras ieguves laukiem. 

 

1.3..attēls. Paredzētās darbības teritorijas kūras ieguves laukumi 

1.3 Kūdras ieguves tehnoloģiju apraksts 

Kūdras ieguvi Nīcgales atradnē šobrīd pamatā veic pielietojot 2 kūdras ieguves tehnoloģijas 
paņēmienus: 

• grieztās kūdras ieguve (lauku profilēšana, kūdras bloku griešana, kūdras žāvēšana, 
produkcijas novākšana, produkcijas uzglabāšana); 

• frēzkūdras ieguve (frēzēšana, rušināšana, novākšana, bērtņošana).  

Arī turpmāk īstenojot Paredzēto darbību Nīcgales purva kūdras atradnes paplašināmajā daļā ir 
paredzama līdzšinējo kūdras ieguves tehnoloģiju pielietošana - kūdras ieguve ar frēzēšanas metodi un 
kombinētā kūdras resursu ieguves metode, kas apvieno grieztās kūdras un frēzkūdras ieguves 
paņēmienus. 
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Kūdras ieguve ar griešanas paņēmienu. To lieto, lai iegūtu augstas kvalitātes kūdras substrātu 
izejvielu ar dabisko struktūru un maksimāli tiktu saglabātas tās agrofizikālās īpašības.  

SIA „Laflora” grieztās kūdras ieguves un atdalīšanas ieguves tehnoloģija galvenokārt tiek balstīta 
uz grieztās kūdras ieguves metodi ar mehanizēto pašgājējmašīnu „Steba”. Izvēlētās tehnoloģijas 
procesa pamatā pēc lauku sagatavošanas ir kūdras griešanana, kūdras žāvēšana un pārkraušana, 
gatavās produkcijas izvešana no lauka.  

Grieztās kūdras ieguvē atbilstoši tehnoloģijai plānots izrakt jēlkūdras gabalus no 0,8 m dziļa slāņa 
~15 kg smagus klučus. Pēc tam tie vairākkārtīgi tiek pārkrauti un žāvēti, līdz to svars un mitrums 
sasniedz noteiktos fizikālos un tehniskos  rādītājus. 

Izžāvētā un gatavā kūdras produkcija tiek uzglabāta speciāli paredzētās vietās kūdras ieguves 
lauku apgriešanās joslās vai glabāšanas kartās,  kurām jāatrodas tieši pie autoceļiem, lai vajadzīgajā 
brīdī nodrošinātu nepārtrauktu grieztās kūdras piegādi substrātu ražošanas rūpnīcai. 

Atšķirībā no frēzkūdras ieguves, grieztās kūdras ieguves procesos, nerodas kūdras putekļi. 
Uzglabājot griezto kūdru krautnēs, līdz minimumam ir samazināta pašaizdegšanās varbūtība, ko 
nosaka tas, ka produkts sevī ietver lielu apjomu gaisa spraugu un nesablīvējas un nerada 
pašaizdegšanos. 

Kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu. Frēzkūdras ieguvē atbilstoši atradnē pielietojamai 
frēzkūdras ieguves tehnoloģiskajai shēmai var tikt izmantoti divi ieguves paņēmieni-frēzkūdras ieguve 
ar pneimatisko bunkurmašīnu un frēzkūdras ieguve ar mehānisko bunkurmašīnu. 

Frēzkūdras tehnoloģiskais process pēc lauka sagatavošanas ietver šekojošas tehnoloģiskās 
operācijas- frēzēšanu, rušināšanu, savākšanu un bērtņošanu.  

Kūdras iegulas frēzēšana tiek veikta 10-15 mm dziļumā, tādējādi atdalot kūdras drupatas no 
iegulas. Atdalītais kūdras slānis tiek žāvēts, to rušinot, līdz tiek sasniegts nepieciešamais kūdras 
mitrums 40-50%. Kūdras žūšana ilgst aptuveni 2 diennaktis. No kūdras ieguves lauka izžuvusī kūdra 
tiek savākta ar vakuuma tipa kūdras savācēju (uzkrājot to savācēja bunkurā) un izvesta uzglabāšanai 
pie ceļa ierīkotā atbērtnē. Šī tehnoloģiskā shēma tiek pielietota arī frēzkūdras ieguves procesā Nīcgales 
atradnē, to tālāk savācot ar pneimatisko bunkurmašīnu. Izmantojamā tehnoloģiskā shēma ir videi 
draudzīgāka, jo tiek izmantotas videi draudzīgākas kūdras vākšanas mašīnas, tiek izslēgta kūdras 
vālošanas operācija, kas samazina ieguves ciklu par vienu darbību. 

1.4 Plānotie derīgā izrakteņa veidi un apjomi 

Nīcgales purva kūdras atradnes paplašināmajā teritorijā, kas aptver 149,03 ha lielu platību, 
atbilstoši LVĢMC krājumu akceptēšanas komisijas lēmumam, apstiprināti kopējie kūdras ģeoloģiskie 
krājumi 5405,663 tūkst./m³ apmērā, jeb 519,562 tūkst./t (W=40%). 

Savukārt, faktiski ekspluatējamo kūdras ieguves lauku platība, kuros pēc nosusināšanas sistēmu, 
ūdensņemšanas vietu un tehnoloģisko pievedceļu izbūves Paredzētās darbības teritorijā būs 119,02 ha. 
Kūdras ekspluatācijas krājumi, no kuriem ir izslēgti neizmantojamie krājumi, kas atrodas zem 
ierīkotajām meliorācijas sistēmām un tehnoloģiskajiem pievedceļiem, Paredzētajā darbības teritorijā 
būs ~ 4350,78 tūkst./m³ apmērā, jeb 417,00 tūkst./t (W=40%). 

SIA „Laflora” Paredzētajā darbības teritorijā plāno pielietot kombinēto kūdras ieguves metodi, 
apvienojot grieztās kūdras un frēzkūdras ieguves paņēmienus, tādējādi nodrošinot maksimāli 
efektīvāko kūdras resursu izstrādi, līdztekus iegūstot arī būtiskāku ekonomisko ieguvumu no dabas 
resursa iesaistīšanas saimnieciskajā apritē. 

Kopumā pielietojot plānotos ieguves paņēmienus ieguves vietas ekspluatācijas laikā ir paredzēts 
iegūt 2116,74 tūkst./m³ griezto kūdru un 2312,55 tūkst./m³ frēzkūdru, kas attiecīgi ir 48% grieztajai 
kūdrai un 52% frēzkūdrai no kopējiem ekspluatācijas krājumiem.  

Kūdras izstrādi Nīcgales purva kūdras atradnē tiek prognozēts veikt līdz 45 gadus ilgam laika 
posmam. 
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1.5 Pārkārtojumu nepieciešamība un/vai veicamie darbi ūdensnotekās vai meliorācijas 
sistēmās 

Nīcgales purva kūdras atradnes tuvumā, atrodas divas regulētas valsts nozīmes ūdensnotekas. 
Līdzšinējai ūdens novadīšanai no ekspluatācijā esošās kūdras ieguves teritorijas tiek izmantots ūdens 
noteces virziens uz Joņupi. Kūdras ieguves teritoriju ar Joņupi savieno ~ 4 km gara koplietošanas 
ūdens noteka, kura ietek Joņupē ~ 4,5 km no Joņupes ietekas Daugavā. Reljefa augstuma atzīmju 
starpība starp Joņupi un Nīcgales purvu ir 13-13,5m. Norādīto augstuma atzīmju starpība ļauj 
pilnvērtīgi plānot un paredzēt ūdens novadīšanu no Paredzētās darbības teritorijas, izmantojot esošās 
izveidotās meliorācijas sistēmas un ūdensnotekas, kas savieno ekspluatācijā esošo kūdras ieguves 
teritoriju ar Joņupi. Minētos apstākļu ietekmē ir secināms, ka speciāli pasākumi vai pārkārtojumi 
esošajās melioratīvajās sistēmās, kas varētu būt saistīti ar to pārbūvi Paredzētās darbības kontekstā nav 
nepieciešami. 

1.6 Atkritumu rašanās un apsaimniekošana 

Īstenojot Paredzēto darbību tiek prognozēts, ka darbības rezultātā radīsies sadzīves atkritumi 
(koksnes ciršanas atliekas (zari), celmi, saknes un cita veida purva virskārtu veidojošo sūnu un augu 
atliekas), kā arī cita veida nešķiroti sadzīves atkritumi. Tāpat ir paredzams, ka radīsies atsevišķi 
bīstamo atkritumu veidi, kā piemēram – apstrādātas eļļas un eļļu filtri, kas rodas kūdras ieguvē 
iesaistītās tehnikas apkopes rezultātā. 

Sadzīves atkritumi, kuros ietilpst koksnes ciršanas atliekas, celmi, saknes un cita veida purva 
virskārtu veidojošo sūnu un augu atliekas, radīsies kūdras ieguves lauku sagatavošanas un meliorācijas 
sistēmu ierīkošanas rezultātā. Tiek paredzēts, ka koksnes ciršanas atliekas un koku celmi, kas radīsies 
teritorijas sagatavošanas darbu rezultātā, tiks iestrādāti  jaunizveidojamo kūdras ieguves teritorijas 
pievadceļu pamatnē, virs kuras tiks veidots pievedceļš no betona plāksnēm. Atlikušais koksnes un 
celmu apjoms tiks novietots krautnēs, izžāvēts, sašķeldots un realizēts vietējiem siltumapgādes 
komersantiem kā kurināmais. 

Nešķirotus sadzīves atkritumus Paredzētās darbības vietā radīs objektā strādājošo darbinieku 
sadzīve. Šie atkritumi tiks savākti slēgtā konteinerā, un, to izvešanu organizēs atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums, ar kuru noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 
Strādājošo vajadzībām tiks nodrošināta biotualešu uzstādīšana, kā arī to regulāra izvešana. 

Frēzkūdras uzglabāšanai rudenī un ziemā krautnes tiek pārklātas ar polietilēna plēvi. Paredzētās 
darbības zonās plānots izlietot 1560 kg plēves gadā, nodrošinot arī to otrreizēju izmantošanu. 
Izlietotās polietilēna plēves pēc to izmantošanas tiks savāktas un nodotas atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumam, ar ko paredzētās darbības ierosinātājs noslēgs līgumu. 

Kūdras ieguves tehnikas apkopes un remonti tiks veikti ražošanas bāzes teritorijā uz speciāli šāda 
veida darbiem paredzēta betonēta laukuma. Tehniskās apkopes tiks veiktas izmantojot specializētas 
pārvietojamas remontdarbnīcas, kā arī uz vietas esošās iekārtas, kas paredzētas nelielu tehnisku 
remontu veikšanai. Tehnisko apkopju un remontdarbu rezultātā veidojošos bīstamos atkritumus, 
regulāri savāks uzņēmums, kas saskaņā ar noslēgto līgumu veiks tehnikas apkopi. 

1.7 Paredzētās darbības vietā plānotie ugunsdrošības pasākumi 

Paredzētās darbības vietas ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana tiks organizēta saskaņā ar 
2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 MK „Ugunsdrošības noteikumi” noteikto. 

Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšanas sākotnējā plānošana Paredzētajai darbības teritorijai 
tiks veikta izstrādājot derīgo izrakteņu projektu, kurā tiks paredzēta teritorijas ugunsdzēsības ūdens 
apgāde ierīkojot papildus ūdens ņemšanas vietas un ugunsdrošības pasākumu kompleksu saistot ar jau 
ekspluatācijā esošo kūdras ieguves teritoriju. 
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Uzsākot paredzētās darbības realizāciju, tiks veikta esošā rīcības plāna, kas nosaka darbību 
kompleksu ugunsgrēka gadījumā, aktualizācija, ietverot tajā rīcības shēmu, kas attiecinām uz papildus 
kūdras ražošanas procesos ietveramo darbības teritoriju. 

Veidojot un sagatavojot kūdras ieguves laukus, pa to perimetru tiek rakti kontūrgrāvji, kas 
līdztekus kalpo arī kā potenciālās ūdens ņemšanas vietas ugunsgrēka gadījumā. Kontūrgrāvju atbērtne 
tiek veidota uz piegulošās teritorijas pusi, tādējādi nodrošinot no apauguma brīvu joslu ar robežojošās 
teritorijās esošajām mežaudzēm. Visā kūdras ieguves ekspluatācijas laika posmā izveidotā josla tiks 
uzturēta brīva no apauguma, tajā netiks novietotas celmu, zaru, koksnes atlieku un iegūtās kūdras 
krautnes. 

Paredzētās darbības teritorijā paredzēts ierīkot papildus 3 ūdens ņemšanas vietas, tādējādi 
kopējais ūdens ņemšanas vietu skaits summāri ekspluatācijā esošajā un Paredzētās darbības teritorijā 
būs 8 ūdenskrātuves.  

Līdztekus veicot darbību kūdras ieguves teritorijā, kūdras ieguves un transportēšanas procesos 
tiks izmantotas tādas tehnikas vienības, kuras ir aprīkotas ar dzirksteļu slāpētājiem un individuālajiem 
ugunsdzēšamajiem aparātiem.  

Veidojot kūdras krautnes, tiks ievērots, lai to izmēri nepārsniegtu normatīvajos aktos noteiktos 
bērtņu izmērus, kā arī piebraukšana pie izveidotajām krautnēm būtu nodrošināta to garenvirzienā no 
abām pusēm. Tāpat tiek plānots kontrolēt temperatūru kūdras bērtnēs, un neveidot gabalkūdras un 
frēzkūdras krautnes vienā kopīgā grēdā. 

1.8 Plānotie rekultivācijas pasākumi 

Noslēdzoties derīgo izrakteņu ieguvei tiks veikti derīgo izrakteņu ieguves vietas rekultivācijas 
pasākumi atbilstoši zemes tiesiskā valdītāja AS „Latvijas valsts meži” un vietējās pašvaldības 
noteiktajām prasībām.  

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto (MK noteikumi Nr. 570 „Derīgo izrakteņu ieguves 
kārtība”) kūdras ieguves vietas var rekultivēt - veicot renaturalizāciju (purvam raksturīgās vides 
atjaunošanu); sagatavojot izmantošanai mežsaimniecībā, sagatavojot izmantošanai lauksaimniecībā, 
piemēram, izveidojot ogulāju vai mētrāju audzēšanas laukus, izveidojot ūdenstilpes, sagatavojot 
rekreācijai vai sagatavojot izmantošanai citā veidā. Rekultivācijas mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu 
ieguves vietas turpmāku izmantošanu pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, novērst draudus 
cilvēku veselībai un dzīvībai un apkārtējai videi, kā arī sekmēt ieguves vietas iekļaušanos ainavā. 
Rekultivācijas pasākumi ir jāuzsāk gada laikā pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas. 

Saskaņā ar zemes tiesiskā valdītāja AS „Latvijas valsts meži” rekomendēto, Nīcgales purva 
kūdras ieguves vieta pēc derīgo izrakteņu ieguves pabeigšanas, ir sagatavojama meža ieaudzēšanai, 
līdztekus izvirzot papildus nosacījumus, kas izpildāmi pēc kūdras ieguves pabeigšanas lietošanā 
nodotajā teritorijā:  

• Jāsaglabā kūdras ieguves procesā izveidotā meliorācijas sistēma un hidrotehniskās 
būves (novadgrāvji, caurtekas). Meliorācijas sistēmai (drenāžai un/vai novadgrāvjiem) 
jābūt darba kārtībā. Tas nozīmē noteiktu grāvju blīvumu teritorijā, atkarībā no grunts 
īpašībām; 

• Jāsaglabā izrakteņa ieguves apsaimniekošanai veidotais infrastruktūras pamats. 

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, Daugavpils novada dome ir saskaņojusi plānoto 
Nīcgales purva kūdras ieguves vietas tālāk izmantošanas veidu – meža ieaudzēšana. 

Ievērojot Nīcgales purva kūdras ieguves vietas kūdras izstrādes tehnoloģisko ieguves shēmu, tiek 
plānots, ka kūdras ieguves vietas rekultivācijas pasākumi, veicot meža ieaudzēšanu tiks veikti 
pakāpeniski, vairākās kārtās, paralēli derīgo izrakteņu ieguvei. 
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1.9 Darbības 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. 
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2 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

2.1 Kūdras ieguvei paplašināmās  un tai piegulošās teritorijas apraksts 

Paredzētā darbības teritorija, kurā tiek plānota kūdras ieguves lauku paplašināšana atrodas 
Daugavpils novada Nīcgales pagastā. Tās teritorija atrodas Nīcgales purva kūdras atradnes ietvaros, 
kas Latvijas kūdras fondā uz 1980.gadu  ir reģistrēta ar Nr. 3681. Nīcgales purva kūdras atradnes 
“Nīcgales purvs” kopējā platība atbilstoši kūdras fonda datiem ir 962 ha, no kuriem , kā rūpnieciski 
izmantojama platība ir izdalīta  310 ha liela teritorija. 

Paredzētā darbības teritorija atrodas divos Latvijas valstij piederošajos nekustamajos “Nīcgales 
purvs”(zemes kadastra Nr. 44760010006) un “Valsts mežs” (zemes kadastra Nr. 4476 001 003). SIA 
„Laflora” kā Paredzētās darbības ierosinātājai ar valstij piederošās meža zemes tiesisko valdītāju un 
apsaimniekotāju AS “Latvijas valsts meži”, ir noslēgts ilgtermiņa zemes nomas līgums. Zemes 
iznomāšanas mērķis ir  derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve. 

 
2.1.attēls. Paredzētās darbības teritorijas  izvietojums nekustamo īpašumu struktūrā 

Kūdras ieguves paplašināšanai paredzētā teritorija, tieši robežojas ar jau izstrādē (ekspluatācijā) 
esošajiem kūdras ieguves laukiem, un tās tiešā tuvumā atrodas saimniecisko mežu platības, kurās AS 
„Latvijas valsts meži” realizē mežsaimniecisko darbību, tajā skaitā, meža infrastruktūras un 
meliorācijas objektu būvniecību un pārbūvi. 

Paredzētās darbības tiešā tuvumā neatrodas sabiedriskās ēkas vai dzīvojamās mājas. Tuvākā 
apdzīvotā viensēta „Liepas”(Daugavpils nov., Rožkalnu pag.) atrodas ~ 615m attālumā no plānotajiem 
kūdras ieguves laukiem. Paredzētās darbības teritoriju no apkārtējām apzdzīvotajām viensētām šķir 
mežu josla. 

Paredzētās darbības teritorijas tiešā tuvumā neatrodas lauksaimniecībā izmantojamās zemju 
platības. Tuvākās lauksamniecībā izmantojamās zemes, kuras tiek izmantotas graudkopībai un piena 
lopkobībai, atrodas vairāk kā 1 km attālumā no Paredzētās darbības vietas. 

Tāpat, Paredzētās darbības tiešā tuvumā neatrodas bioloģiskās lauksaimniecības saimniecības. 
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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. 

Tuvākā rūpniecībai Paredzētā darbības teritorija (Nīcgales keramzīta rūpnīcas teritorija) atrodas 
3,8 km attālumā Paredzētās darbības vietas dienvidaustrumu virzienā. Saimnieciskā darbība ražošanas 
objektā ir pārtraukta un ilgstoši nenotiek. 

Plānotās darbības vietas tuvumā neatrodas citas derīgo izrakteņu ieguves vietas. 

2.2 Paredzētās darbības atbilstība Daugavpils novada teritorijas plānojumam 
Atbilstoši Daugavpils novada teritorijas plānojumam 2012.-2023.gadam, Paredzētās darbības 

teritorijas PLĀNOTĀ (ATĻAUTĀ) IZMANTOŠANA ir- Rūpnieciskās apbūves teritorija (R2).  

Funkcionālās zonas Rūpnieciskās apbūves teritorija(R2) galvenā izmantošana ietver Paredzēto 
darbību - derīgu izrakteņu ieguve.  

2.3 Paredzētās darbības teritorijas hidroloģiskie apstākļi 

Hidroloģiskos apstākļus kūdras ieguvei Paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē nosaka 
ģeoloģiskā uzbūve, kuras veidošanos ietekmējuši ledāja un tā kušanas ūdeņu darbība, to veidotais 
reljefs, zemes virsas neizteiktais saposmojums un mālaino un kūdraino nogulumu izplatība. Nīcgales 
purvs ir augstā tipa purvs, kam galvenais ūdens pieplūdes avots ir nokrišņu ūdeņi un gruntsūdens. 

Nīcgales purvs un tam piegulošā teritorija atrodas Daugavas labajā pusē un ietilpst Daugavas 
lielbaseina teritorijā, galvenokārt Daugavas labā krasta pietekas valsts nozīmes ūdensnotekas Joņupes 
(ŪSIK 4338:01) sateces baseinā. Nīcgales purvam nav dabīgu noteku. Gan purva, gan apkārtējo 
zemju nosusināšanai pirms apmēram 100 izveidota sazarota meliorācijas sistēma izveidotā grāvju 
sistēma savāc ūdeņus arī no purva un novada tos dienvidu, dienvidrietumu virzienā uz Joņupi, kas tos 
tālāk aiznes uz Daugavu. Savukārt, no purva plūstošos ūdeņus ziemeļu un austrumu pusē grāvji uztver 
un novada uz Dubnas kreisā krasta pieteku Kucupi (ŪSIK kods 322532) purva rietumu virzienā savāc 
Melnais grāvis un novada tos Kozupē, kas savukārt, ietek Daugavā.  

Ūdeni no Nīcgales purva Paredzētās darbības kūdras ieguves teritorijām paredzēts novadīt valsts 
nozīmes ūdensnotekā Joņupe, bet blakus esošās ūdensnotekas Kucupi un Kozupi ūdens novadīšanai 
izmantot nav plānots. Ūdens novadīšanai Joņupē tiks izmantots koplietošanas nozīmes grāvis (ŪSIK 
43381:02), kas pašlaik arī kalpo kā novadgrāvis teritorijai piegulošo grāvju ūdens uztveršanai un 
novadīšanai. Paredzētās darbības paplašināšanai paredzētās abas purva daļas atrodas bijušā purva 
kupola nogāzes lejasdaļā. Līdz ar to, virsmas relatīvā augstuma starpības nepārsniedz 3 m ar tendenci 
samazināties uz purva malu. Purva virsma šajās teritorijās ir salīdzinoši līdzena un notece ir neliela. 

Sakarā ar to, ka izstrādes sākuma periodā palielināsies ievadāmā ūdens apjoms, kurš tiks iepriekš 
nostādināts, uzlabosies zivju dzīves apstākļi. Tomēr jārēķinās, ka purva ūdens satur maz skābekļa, kas 
līdz ieplūšanai Joņupē nebūs pietiekami aerējies, līdz ar to būtiskas izmaiņās zivju dzīves apstākļos 
nav sagaidāmas. 

2.4 Paredzētās darbības teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, inženierģeoloģisko un hidroģeoloģisko 
apstākļu raksturojums 

Nīcgales purvs atrodas Austrumlatvijas zemienes dienvidaustrumos, Jersikas līdzenuma D daļā. 
Zemkvartāra virsma šajā teritorijā atrodas no 75-70 m virs jūras līmeņa (turpmāk tekstā - m v.j.l.) līdz 
pat 65 m v.j.l. un tai ir raksturīgs neliels slīpums rietumu (Daugavas ielejas virzienā) un dienvidu 
virzienā. Pirmskvartāra iežu virsmā ir augšdevona Franas stāva Gaujas svītas terigēnie ieži, pārsvarā 
smilšakmeņi. Tos pārsedz 25-30 m bieza kvartārnogulumu sega, kuru galvenokārt veido pēdējā 
apledojuma (Vislas, Latvijas) morēnas mālsmilts vai smilšmāls ar oļiem un laukakmeņiem un 
ledājkušanas ūdeņu plūsmu sanestās smiltis un Nīcgales pieledāja baseinā izgulsnējušies māli. 

Nīcgales purva ieplakā purvs ir izveidojies kūdrai uzkrājoties virs ūdeni mazcaurlaidīgajiem 
glaciolimniskajiem māliem, kas izgulsnējušies plašā teritorijā gan purva apkārtnē. Purva virsa ir 
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salīdzinoši līdzena un tās absolūtais augstums mainās robežās no 99 līdz 104 m vjl. Kūdras slāņa 
biezums izpētes teritorijā ir salīdzinoši nevienmērīgs un mainās no 0,3 m līdz vairāk nekā 4 m. Pēc 
2014. gada ģeoloģiskās izpētes pārskata datiem var secināt, ka labi sadalījusies zemā tipa koku-grīšļu 
vai koku-niedru kūdra ar sfagnu atlieku klātbūtni ir sākusi veidoties uz plāna, kūdraina sapropeļa 
slānīša, kura izplatība ir fragmentāra. Šo labi sadalījušos kūdras slāni, kura biezums ir atšķirīgs 
dažādos purva nogabalos un mainās robežās no 10 līdz 45 cm vietām pārsedz vidēji sadalījusies koku, 
niedru vai sūnu kūdra, bet nogabalu lielākajā daļā virs labi sadalījušās kūdras ir uzkrājusies 
mazsadalījusies koku-grīšļu-hipnu vai spilvu-sfagnu kūdra. 

No inženierģeoloģiskā aspekta izpētes teritorijā virsējo slāni veido vājas un jebkādai celtniecībai 
nelabvēlīgas gruntis (maz sadalījusies augstā tipa brūno sfagnu (Sphagnum fuscum) vai sfagnu-spilvju 
kūdra), kas, veicot jebkādu celtniecību parasti ir jānorok. Kaut arī kūdras lauki tiks nosusināti ar kartu 
grāvjiem un novadgrāvjiem, tomēr, projektējot pievedceļus iegūtās kūdras izvešanai, vājo grunšu 
īpašības ir jāņem vērā un jāparedz pasākumi, kas nodrošinātu ceļiem nepieciešamo grunts nestspēju. Šī 
un arī citu apsvērumu dēļ tiek plānota purva pagaidu tehnoloģisko ceļu izbūve, izmantojot 
dzelzsbetona plātnes un turpinot jau esošos ceļus. 

Veicot teritorijas apsekošanu apvidū, secināts, ka, gruntsūdens līmenis paredzētās darbības 
teritorijas abos paplašināšanai paredzētajos kūdras lauku teritorijās pārsvarā ir augsts, vidēji tikai 0,2 – 
1,0 m no zemes virsas, taču sagatavojot kūdras laukus ieguvei un ierīkojot kontūrgrāvjus un kartu 
grāvjus, kā arī kūdras ieguves laikā tas pazemināsies. Ņemot vērā to, ka zem kūdras atrodas ar ūdeni 
piesātināta mālaina grunts, ir sagaidāma pakāpeniska gruntsūdens atslogošanās no kūdras slāņiem un 
gruntsūdens līmeņa pazemināšanās apmēram ~20-50 m attālumā no novadgrāvjiem vai kartu grāvjiem. 
Arī vertikālā griezumā mitrums grunts virskārtā ieguves laukumā kļūs nedaudz mazāks, bet dziļāk par 
kartu grāvju ietekmi gruntis būs tikpat mitras.  

Teritorijas ģeoloģiskie apstākļi, tai skaitā līdzenais reljefs un mālainie, vāji caurlaidīgie nogulumi, 
kā arī pietiekoši biezais kvartāra nogulumu slānis (~30 m) nosaka to, ka paredzētās darbības kontekstā 
teritorijā nav paaugstināta riska nogabalu, kā arī nav sagaidāmas būtiskas izmaiņas mūsdienu 
ģeoloģisko procesu norisē. 

Plānotās darbības hidroģeoloģiskos apstākļus nosaka tas, ka teritorija ietilpst Baltijas artēziskā 
baseina austrumu daļā, kur teritorijas hidroģeoloģisko griezumu veido ūdeni saturošu un vāji 
caurlaidīgu slāņkopu mija. Nīcgales purvs atrodas uz gruntsūdens ūdensšķirtnes starp diviem 
drenējošiem paleoiegrauzumiem. Šajā teritorijā tiek izdalīti divi galvenie gruntsūdeņu horizonti: ūdens 
horizonts, kas saistīts ar purvu nogulumiem (kūdru) bQ4 un gruntsūdeņi, kas saistīti ar 
glaciolimniskajiem māliem (lgQ3ltv)un morēnas smilšmālu (gQ3ltv). Purva ieplakā zem kūdras 
nogulumiem Paredzētās darbības teritorijas apkārtnē gruntsūdens horizontu pārsvarā veido kvartāra 
augšējā pleistocēna ledāja kušanas ūdeņu sprostbaseina mālainie nogulumi un ledāja veidotais 
morēnas smilšmāls, kā arī atsevišķas smilts un aleirīta lēcas un starpslānīši, kas nav izturēti izplatībā. 
Kopumā šis glacigēno nogulumu slānis ir uzskatāms par vāji filtrējošu un vairāk klasificējams kā 
sprostslānis, kas arī ir par iemeslu plašai purvu attīstībai un izplatībai šajā reģionā. 

Gruntsūdens līmenis Paredzētās darbības teritorijā ir tieši atkarīgs no nokrišņu daudzuma, kas 
mainās robežās no 0,2 m līdz 0,6 m, bet tā plūsma kopumā ir vērsta no ziemeļaustrumiem uz 
dienvidrietumiem Daugavas virzienā. Teritorijā gruntsūdens veidojas galvenokārt atmosfēras nokrišņu 
infiltrācijas rezultātā – nokrišņi praktiski atjauno gruntsūdens horizontu, ūdens krājumus, ietekmē to 
stāvokli un plūsmas intensitāti. Gruntsūdeņu plūsma ir lamināra – tā ir virzīta no Paredzētās darbības 
paplašināšanai paredzēto purva daļu jeb bloku augstākās vietas uz tā malām, grāvjiem vai arī 
pazeminājumiem reljefā. Gruntsūdeņu barošanos purvā nodrošina tikai atmosfēras nokrišņi un to 
atslodze notiek apkārtējās ūdenstecēs.  

Analizējot LVĢMC datu bāzē „Urbumi” pieejamo informāciju var secināt, ka galvenais 
pirmskvartāra nogulumiežu pazemes ūdens horizontu Nīcgales purva ieplakas un tās tuvākās apkārtnes 
teritorijā veido galvenokārt augšdevona Gaujas svītas ūdens resursi, kas arī ir viens no galvenajiem 
ūdens ņemšanas horizontiem apkārtnē. Gaujas artēziskā ūdens horizonta plūsmas virziens – DR uz 
Daugavas ieleju.  
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2.5 Paredzētās darbības vietas un tās apkārtnes dabas vērtību raksturojums 

Paredzētās darbības vietas tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, tostarp Natura 
2000 teritorija. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija, Natura 2000 vieta – aizsargājamo ainavu 
apvidus „Nīcgaļu meži” (kods LV0601000) atrodas 2,6 km uz D no plānotās darbības vietas. Savukārt, 
tuvākā purvu aizsardzībai izveidotā ĪADT ir dabas liegums „Ašenieku purvs”, apmēram 8 km uz ZA. 

Aizsargājamais ainavu apvidus “Nīcgaļu meži” izveidots 2004.gada 8. aprīlī saskaņā ar Latvijas 
Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr.265, Grozījumi Ministru Kabineta 1999.gada 
23.februāra noteikumos Nr. 69 ”Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”. Aizsargājamā ainavu 
apvidus dabas aizsardzības plāns izstrādāts 2004.gadā. Aizsargājamā ainavu apvidus platība – 915 ha. 

Teritorija ir nozīmīga vienas ES Biotopu direktīvas II pielikuma tauriņu sugas (skabiosu 
pļavraibenis Euphydryas aurinia), divu II un IV pielikuma sugu (ošu pļavraibenis Euphydryas 
maturna, zirgskābeņu zilenītis Lycaena dispar) un divu IV pielikuma sugu (meža 
sīksamtenis Coenonympha hero, gāršas samtenis Lopinga achine) saglabāšanai. Tāpat teritorijā 
atrodas arī citas nozīmīgas dabas vērtības un aizsargājami biotopi, kā – aizsargājams biotops 9010* 
Veci vai dabiski boreālie meži, 9020* Veci jaukti platlapju meži, 9080* Staignāju meži u.c. Teritorijā 
sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu. 

Dabas lieguma „Ašenieku purvs” nozīmība ir saistāma ar tajā esošo biotopu un sugu 
daudzveidību, tostarp ES nozīmes aizsargājamā biotopa- Neskarti augstie purvi” aizsardzību. 
Teritorijā līdzšinējās izpētes rezultātā konstatētas vairāku ligzdojošu putnu sugu un retu 
bezmugurkaulnieku sugas. No aizsargājamām putnu sugām dabas lieguma teritorijā ir sastopamas- 
mazais ērglis, bezdelīgu piekūns, rubenis, mežirbe, dzērve, dzeltenais tārtiņš, lietuvainis, kuitala, 
purva tilbīte u.c., no bezmugurkaulniekiem - apšu zaigraibenis, apšu raibenis, spilgtā purvuspāre. 

Kopumā Paredzētās darbības teritoriju, kurā plānota kūdras ieguves lauku paplašināšana,  veido 
lielākā vai mazākā pakāpē ietekmētu (degradētu) sūnu purva biotopu komplekss, kurš atbilst ES 
nozīmes prioritāri aizsargāmiem biotopiem- 7120* Degradētie augstie purvi, kuros iespējama vai noris 
dabiskā atjaunošanās un 7110* Neskartie augstie purvi.  

Kūdras lauku paplašināšanas un tās tiešās ietekmes zonā konstatēti trīs ES nozīmes aizsargājami 
biotopi „7110* Neskarti augstie purvi” (103,63 ha), „7120 Degradēti augstie purvi (45,94 ha), kuros 
iespējama vai noris dabiska atjaunošanās” un  „91D0* Purvaini meži” (3,3 ha) ( skatīt 2.2 attēlu). 



SIA „Profundum” IVN kūdras ieguves lauku paplašināšana Nīcgales purva kūdras atradnē „Nīcgales purvs” 
Daugavpils novads, Nīcgales pagasts  
Ziņojuma kopsavilkums uz sabiedrisko apspriešanu 

16 

 

 
2.2. attēls . Biotopu izvietojums Paredzētās darbības teritorijā 

Izpētot Paredzētās darbības vietas teritoriju no ornitofaunas izpatības aspekta, Paredzētās darbības 
teritorijā un tās ietekmes zonā tika konstatētas četras aizsargājamās putnu sugas – Rubenis (Lyrurus 
tetrix), Dzērve (Grus grus), Vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) un Melnā dzilna (Dryocopus 
martius) (skatīt 2.3. attēlu) 

 
2.3. attēls. Ornitofaunas izplatība un daudzveidība Paredzētās darbības teritorijā 
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2.6 Teritorijas ainaviskais un kultūrvēsturiskais nozīmīgums. Tuvākie valsts aizsargājamie 
kultūras pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti 

Saskaņā ar Latvijas ainavrajonēšanu, Nīcgales purva teritorija, tostarp Paredzētā darbības vieta, 
ietilpst Aiviekstes zemes ainavzemē Dienvidlatgales purvainē, kurai raksturīgo purvu ainavu attīstība, 
ar salīdzinoši līdzenu reljefu. Pamatnē esošie vāji caurlaidīgie mālainie nogulumi un sliktie dabiskās 
drenāžas apstākļi, veicinājuši pārmitras vides veidošanos Nīcgales purva apkārtnē ietverot plašo 
Krievu purva masīvu, kurā ietilpst piecus purvu komplekss, tostarp Nīcgales purvs. Nīcgales purvs 
atrodas Dienvidlatgales purvaines dienviddaļā un dienvidos un austrumos robežojas ar Kalupes āraini, 
kur dominē lauksaimniecībā izmantojamās zemes.  

Paredzētās darbības paplašināšanai plānotajā teritorijā un tās apkārtnē izdalītas četras ainavu 
zonas: ieguves procesā esošie kūdras lauki, nosacīti dabiskās purva teritorijas, meži un 
lauksaimniecības zemes.  

Paredzētās darbības teritorijas tuvumā neatrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, tostarp 
rekreācijas un tūrisma objekti. Tuvākie vietējās nozīmes kultūras pieminekļi Nīcgales pagasta teritorijā 
–Mālagala apmetne atrodas aptuveni 3,3 km, Nīcgales lielais akmens aptuveni 6,3 km un Buivīšu 
pilskalns (vecie kapi) aptuveni 5,4 km attālumā no Paredzētās darbības vietas. 

Tāpat, Paredzētā darbības vieta, kas ietilpst Nīcgales kūdras atradnes teritorijā, neskar Daugavpils 
novada tūrisma maršrutus, un uzskatāms, ka tā perspektīvā nav izdalāma kā nozīmīgs tūrisma vai 
rekreācijas objekts, salīdzinājumā ar jau atzītajiem tūrisma un rekreācijas dabas objektiem: „Nīcgales 
lielais akmens” un dabas teritorija „Nīcgaļu meži”. 
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3 IETEKME UZ VIDI KŪDRAS IEGUVES LAUKU IERĪKOŠANAS UN 
EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ 

3.1 Gaisa kvalitātes izmaiņas  

Paredzētās darbības laikā gaisu piesārņojošo vielu emisijas glavenokārt veidosies no iesaistītās 
tehnikas kūdras ieguves lauku sagatavošanas, kūdras ieguves un transportēšanas procesos. Tāpat, gaisu 
piesārņojošās emisijas putekļu veidā veidojas vēja erozijas ietekmē kūdras uzglabāšanas laikā un arī 
no kūdras ieguves laukiem. 

Saskaņā ar plānoto kūdras ieguves tehnoloģisko shēmu, Paredzētajā darbības vietā kūdras resursu 
ieguve tiek prognozēta izmantojot divas kūdras ieguves metodes –frēzkūdras ieguve un grieztās kūdras 
ieguve, tās savstarpēji kombinējot. Kā nozīmīgāko gaisa piesārņojuma avotu var izdalīt frēzkūdras 
ieguves tehnoloģisko procesu, kas saistās ar kūdras iegulas frēzēšanu, ieguves lauku apstrādi ar 
kultivatoru, kūdras savākšanu, kūdras uzglabāšanas krautņu bērtņošanu un iekraušanu 
transportlīdzekļos. Savukārt, grieztās kūdras ieguves laikā gaisa piesārņojuma emisiju rašanās 
paredzama tikai kūdras kluču krautņu veidošanas laikā un no to iekraušanas transportlīdzekļos 

Kūdras ieguves lauku sagatavošanas un ieguves procesā veidojas kūdras daļiņu izmeši PM10 un 
PM2,5. No tehnikas darbības veidosies arī slāpekļa oksīdu (NOx), oglekļa oksīda, sēra dioksīda un  
gaistošo organisko savienojumu un daļiņu izmeši. 

IVN procesā ir veikti gaisu piesārņojošo vielu emisiju aprēķini un gaisa piesārņojuma izkliedes 
modelēšana. 

Īstenojot Paredzēto darbību gaisa piesārņojuma līmenis ārpus kūdras ieguves teritorijas 
nepārsniegs MK 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti” 
noteiktos robežlielumus, un neradīs draudus cilvēka veselībai. 

3.2 Trokšņa līmeņa  izmaiņas  

Galvenie trokšņa rašanās avoti, kas saistās ar Paredzēto darbību ir saistīti ar kūdras ieguves 
teritorijas sagatavošanu, kūdras produkcijas ieguves procesu, kā arī tās transportēšanu kūdras ieguves 
teritorijas iekšienē un iekraušanu autotransportā tālākai pārvadāšanai. Tie rodas no attiecīgajos 
procesos iesaistītās tehnikas darbības. Savukārt, esošo trokšņa piesārņojuma līmeni Paredzētās 
darbības teritorijā rada satiksmes infrastruktūras objekti - autoceļi un dzelzceļa līnija. 

Lai novērtētu Paredzētās darbības radīto trokšņa līmeni viensētās, veikta to rādītāju  novērtēšana 
un modelēšana, tādējādi aprēķinot trokšņa rādītājus atbilstoši vides trokšņa novērtēšanas metodēm, 
kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība”. 

Līdztekus kūdras izstrādes un transportēšanas procesos novērtējamajam trokšņa līmenim, veikta 
fona trokšņa līmeņa izvērtējums, kas rodas no dienvidaustrumu virzienā esošās dzelzceļa līnijas 
Krustpils–Daugavpils un transporta satiksmes infrastruktūras objektiem, kā piemēram - A6 Rīga-
Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža. 

Minētie satiksmes infrastruktūras objekti trokšņa piesārņojuma novērtējumā ir vērtēti kā fona 
trokšņa avoti.  

No Paredzētās darbības trokšņa piesārņojuma novērtējuma izriet, ka viensētās „Mežziedi”, 
„Peonijas” un „Purmaļi” ir paredzams trokšņa līmeņa pieaugums par 1 dB (A), kas radīsies kūdras 
izstrādes un transportēšanas laikā. Nevienā no minētajām viensētām trokšņa līmenis dienas un vakara 
periodā nepārsniedz MK noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus. 

Vērtējot paredzētās darbības radītā trokšņa piesārņojuma nozīmību, tostarp trokšņa līmeņa 
pieaugumu no kūdras transportēšanas procesiem, tika konstatēts, ka trokšņa līmenis nepārsniegs MK 
noteikumos Nr. 16 (07.01.2014.) noteiktos vides trokšņa robežlielumus. Augstākais trokšņa līmenis 
dienas un vakara periodā būs novērojams viensētas „Sniedzes” teritorijā, tomēr abos periodos tas būs 
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par 3 – 6 dB (A) zemāks par normatīvajos aktos noteiktajiem vides trokšņa robežlielumiem. Tāpat, 
ievērojot kūdras pārvadāšanas autotransporta zemo intensitāti transportēšanas maršrutā, nav 
paredzama būtiska trokšņa piesārņojama iedarbība uz iedzīvotājiem un to dzīves kvalitāti, 
transportēšanas maršrutā tuvējās viensētās. 

3.3 Derīgo izrakteņu transportēšanas maršruti 

Kūdras transportēšanai tiks izmantots līdzšinējais transportēšanas maršruts pa vietējās 
pašvaldības autoceļu “Vingri-Purvs” (grants segums) 1,95 km garā posmā, līdz vietējās nozīmes 
autoceļam. Tālāk pa vietējās nozīmes autoceļu V 712 Joņupe – Keramzīta rūpnīca  – Nīcgale (grants 
segums) 1,14 km garā posmā līdz galvenajam valsts autoceļam A6 Rīga  – Daugavpils  – Krāslava  – 
Baltkrievijas robeža (Pāternieki). Tālāk pa A6 uz kūdras pārstrādes rūpnīcu Jelgavas novada, 
Līvbērzes pagastā. Kūdras transportēšanas maršruts līdz valsts galvenajam autoceļam A6, attēlots 
3.1.attēlā. 

 
3.1.attēls. Kūdras produktu transportēšanas maršruts līdz valsts galvenajam autoceļam A6 

Kopējais transportēšanas maršruta garums ar grants segumu (Atradne - autoceļš A6) ir 3 km, 
plānotā autotransporta intensitāte ir līdz 2477 reisiem gadā, transportēšanas laiks - darba dienās, dienas 
laikā no plkst. 7.00 –17.00. Atsevišķos gadījumos ir prognozējams, ka kūdras transportēšana var notikt 
vakara laikā no plkst. 19.00-23.00. Savukārt esošā autotransporta intensitāte ir līdz 1150 reisiem gadā, 
jeb 4 autotransporta vienības dienā. 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. 
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3.4 Hidroģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas 

Izvērtējot iespējamo ietekmi uz valsts nozīmes ūdensnoteku –Joņupe var prognozēt, ka būtiskākā 
ietekme uz tās esošo hidroloģisko režīmu varētu būt pirmajos trijos gados, kad pēc nosusināšanas 
sistēmas izbūves palielināsies gada vidējais noteces līmenis no purva teritorijas, taču tālākā 
ekspluatācijas laikā novadāmā ūdens daudzums stabilizēsies un atgriezīsies līdzšinējā līmenī. Minētais 
ir saistīts arī ar apstākļiem, kuri ir saistīti ar pašreiz ekspluatācijā esošo teritoriju pakāpenisku 
rekultivāciju. Pēc kūdras ieguves lauku ierīkošanas ūdens daudzums novadošajā tīklā, tajā skaitā 
Joņupē mainīsies dabisku procesu rezultātā, kas ir saistīti ar – sniega kušanu, lietusgāzēm, ilgstošiem 
lietus vai sausuma periodiem. 

Izvērtējot Joņupes kopējo sateces baseinu (98,7 km² platībā), tā virsu veidojošos nogulumus un 
zemes lietojumu, var prognozēt,  ka ūdens ķīmiskais sastāvs tajā iespējams paliks nemainīgs un 
Paredzētās darbības īstenošana to neietekmēs. Savukārt, Paredzētās darbības ietekmē mainīsies no 
kūdras ieguves teritorijas iztekošā ūdens mehāniskais sastāvs, jo papildus sagaidāma sīko kūdras 
daļiņu un mālainās pamatnes grunts daļiņu nokļūšana ūdenī virszemes noteces rezultātā no kartu 
grāvju tīkla un ārējiem kontūrgrāvjiem. 

Vērtējot hidroloģiskā režīma izmaiņas no Paredzētās darbības un faktiskās situācijas Paredzētās 
darbības teritorijā un tās tuvākajā apkārtnē kopumā, var secināt, ka apskatāmajā teritorijā vēsturiski 
jau ir ticis izveidots sabiezināts grāvju tīkls, kas jau ir izmainījis kopējo purva dabisko hidroloģisko 
režīmu un izraisījis kūdras iegulas sēšanos. Ir prognozējama esošā hidroloģiskā režīma izmaiņas valsts 
nozīmes ūdensnotekā Joņupē pirmajos trijos Paredzētās darbības īstenošanas gados, kad pēc 
nosusināšanas sistēmas izbūves palielināsies gada vidējais caurplūdums no purva teritorijas, taču 
tālākā ekspluatācijas laikā novadāmā ūdens daudzums stabilizēsies un atgriezīsies līdzšinējā līmenī. 
Minētais ir saistīts ar īslaicīgām ietekmēm un nav vērtējams kā būtisks  ierobežojošs faktors. 

Prognozējot hidroloģiskā režīma izmaiņas Paredzētās darbības teritorijā, un, ņemot vērā esošo 
faktisko situāciju un ietekmi no jau darbībā esošo kūdras lauku, var secināt, ka apskatāmajā teritorijā 
vēsturiski izveidotais grāvju tīkls jau ir izmainījis kopējo purva dabisko hidroloģisko režīmu, taču līdz 
šim nav konstatētas ietekmes uz dzeramā ūdens resursiem un to kvalitāti. 

Attiecībā uz dzeramā ūdens ņemšanas vietām jāatzīmē, ka Nīcgales pagasta ūdensapgādei 
galvenokārt tiek izmantots augšdevona Gaujas - Amatas svītas artēziskais ūdens horizonts, kura 
biezums 30-100 m. Šis horizonts ir labi pasargāts no piesārņojuma, jo to no augšējiem horizontiem 
atdala vāji caurlaidīgu nogulumu sprostslānis, kā arī teritorijā ir raksturīgas augšupejošas plūsmas. 

3.5 Ietekme uz ainavu daudzveidību un kultūrvēsturisko vidi 

Kūdras ieguves lauku paplašināšana un kūdras ieguve ir cieši saistīta ar ainavas struktūras 
izmaiņām. Minētais ir saistīts ar iespējamajiem vizuālās ietekmes zonu un skatu punktiem (viensētas 
un lauksaimniecības teritorijas), no kurām varētu pavērsties skati gan uz kūdras laukiem to ieguves 
procesā, gan arī pēc lauku izstrādes un rekultivācijas. Izvērtējot paredzētās darbības ietekmi uz 
teritorijas ainavu kopumā, tika pievērsta uzmanība tam, vai būs šo jauno kūdras lauku teritorijas 
ainavas ārējās ietekmes, un arī tam, kā mainīsies paplašināmās teritorijas ainavas iekšējā struktūra. 

No izvērtējuma resultātiem iespējams secināt, ka ietekme uz ainavu daudzveidību praktiski 
nebūs. To nosaka tas, ka paredzētās darbības teritorijas no ārpuses ietver meži un kūdras lauki, un 
kūdras ieguves process nav saskatāms ne no dzīvojamām mājām, ne arī no ceļiem. Ainavu neietekmēs 
arī jaunu pagaidu tehnoloģisko pievedceļu ierīkošana iegūtās kūdras transportēšanai, jo tie būs saistīti 
ar jau esošo kūdras lauku pagaidu tehnoloģiskiem ceļiem. 

Paredzams, ka kūdras ieguve atradnē „Nīcgales purvs”, paplašinot kūdras laukus, galvenais 
izpētes teritorijas vērtības samazinājums no rekreatīvā aspekta būs zaudētās dzērveņu vietas, tomēr 
ņemot vērā to, ka Nīcgales purvs ziemeļos robežojas ar Gerlaka un Jersikas purviem, šis zaudējums 
nav uzskatāms par būtisku.  
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3.6 Citas iespējamās ietekmes 
Veicot kūdras lauku sagatavošanu, kūdras ieguvi un transportēšanu, tiks ievēroti visi   

nepieciešamie normatīvi un prasības, tiks izmantota jaunākā tehnoloģija, un netiks pārsniegti plānotie 
apjomi, tādejādi citas ietekmes atkarībā no paredzētās darbības apjoma un paredzētajām tehnoloģijām 
nav sagaidāmas. 

3.7 Sociāli ekeonomisko aspektu izvērtējums 

Paredzētās darbības īstenošana, kas saistās ar kūdras ieguves lauku paplašināšanu Nīcgales purva 
kūdras atradnē, ir saistīta ar realizējamo saimniecisko darbību, kuras realizācijai ir ietekme uz 
notiekošajiem reģionālajiem sociālekonomiskajiem procesiem, Nīcgales pagastā, tostarp, tam 
piegulošo pagastu teritorijās. Tā ir cieši saistīta ar nodarbinātības iespējām reģionā, kurām ir raksturīgs 
zems apdzīvotības blīvums, kā arī ar šo reģionu un teritoriju izaugsmes iespējām un potenciālu. 

Sociāli ekonomiskais izvērtējuma kontekstā ir izvērtēts: 

• Sociāli ekonomiskās situācijas raksturojums Nīcgales pagastā, ietverot Nīcgales purva 
kūdras ieguves vietā nodarbināto īpatsvaru tajā;  

• Paredzamās darbības apraksts, kas ietver iespējamos attīstības scenārijus par paredzēto 
darbību (kūdras lauku sagatavošana, kūdras ieguve, kūdras lauku rekultivācija);  

• Paredzamās darbības sociāli ekonomiskās ietekmes analīze (radītās darba vietas, 
samaksātie nodokļi un citi). 

Sociāli ekonomiskā izvērtējumā ir analizētas trīs scenāriji, kas saistās ar paredzētās darbības 
īstenošanu: 

• 1.scenārijs: kūdras ieguve neveicot paplašināšanos esošajā licences laukuma robežās; 
• 2.scenārijs: kūdras ieguve paplašināšana 149,03 ha platībā un kūdras resursu ieguve 

izmantojot tikai frēzkūdras tehnoloģiju; 
• 3.scenārijs: kūdras ieguve paplašināšana 149,03 ha platībā un kūdras resursu ieguve 

kombinējot grieztās un frēzkūdras ieguves metodes. 

SIA „Laflora” Paredzētās darbības - kūdras ieguves paplašināšanas sociāli ekonomiskās ietekmes 
izvērtējuma gaitā secināts, ka Paredzētās darbības īstenošana ir vitāli nozīmīga Nīcgales pagasta 
ilgtspējīgas attīstības plānošanai un prognozēšanai un tai ir būtiska nozīme vietējo darba vietu 
saglabāšanā un nodrošināšanā. Derīgo izrakteņu ieguve, tostarp kūdras resursu ieguve ieņem nozīmīgu 
lomu novada ekonomikā, nodarbinātībā un pašvaldības budžeta ieņēmumos. Kūdras ieguves procesos 
iesaistītie darbinieki nodrošina vislielāko vietējo nodarbinātību privātā sektorā Nīcgales pagastā.  

Tāpat, Paredzētās darbības īstenošanas rezultātā vietējās sabiedrības locekļiem tiek radīta iespēja 
dzīvot un strādāt savā ierastajā dzīves telpā, tādējādi mazinot Latgales reģiona, kurā ietilpst Nīcgales 
pagasts, depopulācijas risku, kā arī kūdras lauku paplašināšana ir būtisks priekšnoteikums, lai novadā 
nesamazinātos iedzīvotāju skaits un nepalielinātos bezdarbs. 

Daugavpils novada ilgtermiņa attīstības stratēģijā kūdras ieguve un pārstrāde, iegūstot augstas 
pievienotās vērtības produktiem, ir noteikta par vienu no ekonomiskās attīstības prioritātēm. 

3.8 Sabiedrības un pašvaldības attieksme 

Ietekmes uz vidi ziņojuma izstrādes gaitā tika veikta aptauja, kurā iedzīvotājiem tika lūgts izteikt 
savu viedokli un vērtējumu par plānoto kūdras ieguves lauku paplašināšanu, tajā skaitā, lūdzot arī 
sniegt savu vērtējumu par Paredzētās darbības ietekmi uz Nīcgales pagasta sociālekonomiskajiem 
procesiem, katra paša respondenta dzīves un apkārtējās vides kvalitāti. Kopējais aptaujāto respondentu 
skaits – 75. 

No veiktās aptaujas rezultātiem izriet, ka lielākās daļas aptaujāto iedzīvotāju attieksme par  
Paredzētās darbības īstenošanu ir pozitīva, kā vienu no būtiskākajiem priekšnosacījumiem uzskatot 
darba vietu saglabāšanos attiecīgajā darbība sfērā. Nodarbinātības saglabāšanu  par ļoti svarīgu 
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uzskata 96% aptaujāto respondentu. Kā pozitīva ietekme, kas izriet no Paredzētās darbības 
īstenošanas, tiek minēta arī pagasta teritorijas attīstība (51%) un esošo resursu prasmīga izmantošana 
(55%). Pozitīvi tiek novērtēta arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes saglabāšanās un uzlabošanās (45%) un 
infrastruktūras attīstība pagastā (40%). 

Izvērtējot līdzšinējo vietējās pašvaldības un SIA „Laflora” sadarbību, secināms, ka pašvaldības 
attieksme pret SIA „Laflora” darbību un iespējamo kūdras ieguves teritoriju paplašināšanu  Nīcgales 
purvā ir pozitīva. Minētais izriet arī no apstākļiem, kas saistīti ar identificētajiem Daugavpils novada 
attīstības mērķiem, kā arī telpiskās plānošanas dokumentos iestrādātajiem Nīcgales purva kūdras 
atradnes teritorijas izmantošanas nosacījumiem, attiecībā uz paplašināmo teritoriju.  

Tāpat, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā novada pašvaldības pārstāvji apliecināja savu 
atbalstu plānotajai darbībai jautājumā, kas saistās ar pašvaldībai piederošā  ceļa grants seguma 
nomaiņai pret asfalta segumu, lai samazinātu autotransporta radīto putekļu daudzumu kūdras 
transportēšanas maršrutā. 
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4 LIMITĒJOŠIE FAKTORI UN INŽENIERTEHNISKIE UN ORGANIZATORISKIE 
PASĀKUMI NEGATĪVO IETEKMJU UZ VIDI NOVĒRŠANAI UN 
SAMAZINĀŠANAI 
Paredzētās darbības ierobežojumus, kas saistās ar kūdras ieguves lauku paplašināšanu un tālāku 

kūdras resursu ieguvi, nosaka normatīvie akti, tajā skaitā  dabas un vides aizsardzības jomā.  

Ietekmes uz vidi izvērtējuma ietvaros identificēti un izvērtēti iespējamie ierobežojumi, kas izriet 
Paredzētās darbības īstenošanas konteksta.: 

• Aizsargjoslas, kas izveidotas dažāda veida objektu aizsardzībai no nevēlamas ārējās 
iedarbības, nodrošināt to ekspluatāciju un drošību vai pasargāt vidi un cilvēku no kāda 
objekta kaitīgās ietekmes; 

• Paredzētās darbības ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem; 
• Paredzētās darbības ietekme uz ornitofaunu; 
• Paredzētās darbības ietekme uz ĪADT; 

No izvērtējuma izriet:  

a) Aizsargājamās dabas teritorijas un objekti atrodas salīdzinoši lielā attālumā no paredzētās 
darbības vietas. Līdz ar to tās nekādi nelimitē paredzētās darbības realizāciju. 

b) Atradnes apkārtnē netika konstatēti tādi paaugstināta riska objekti, kurus varētu negatīvi 
ietekmēt kūdras ieguve, vai kura varētu negatīvi ietekmēt kūdras ieguvi. 

c) Paredzētās darbības teritorijas inženierģeoloģiskie apstākļi ir raksturīgi ar zemu grunts 
nestspēju  un noturību, kas jāņem vērā izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu 
paplašināšanai Paredzētās darbības teritorijā. 

d) Īstenojot plānoto darbību, tiks noņemta purva virskārta, tādējādi samazinot aktīvu un 
mazaktīvu purvu platības Latvijā par apmēram 0,046%, kas atsevišķi vērtējot uzskatāms 
par nebūtisku lielumu, un nebūtu uzskatāms kā nozīmīgs apdraudošs un darbību 
limitējošs faktors īpaši aizsargājamu sugu un biotopu saglabāšanās iespējām Daugavpils 
novadā un valstī kopumā. 

e) Kūdras ieguves lauku paplašināšana būtiski neapdraud konstatēto īpaši aizsargājamo 
putnu sugu populācijas valstī kopumā. Konstatētās sugas ir samērā bieži izplatītas 
Latvijas teritorijā, tajā skaitā ārpus augsto purvu biotopiem un sugām nav konstatētas 
būtiskas negatīvas skaita izmaiņas pēdējās desmitgadēs. 

f) Nīcgales purvā nav konstatētas augstajiem purviem raksturīgās, īpaši aizsargājamās putnu 
sugas. Pašreizējā zemā biotopu kvalitāte, lāmu un slīkšņu trūkums, būtiskais purva 
aizaugums ar kokaugu stāvu izslēdz šo sugu iespējamu ligzdošanu Paredzētās darbības 
teritorijā un apkārtnē. 

g) Ne Nīcgales purva teritorijā, ne tiešā tā tuvumā, ne arī 1 km zonā apkārtnē nav valsts 
aizsardzībā esošu kultūras pieminekļu. 

h) Paredzētās darbības teritorijā nepastāv tāda veida ierobežojumi, apgrūtinājumi vai 
limitējoši faktori, kas varētu būtiski apgrūtināt kūdras ieguvi izvēlētajā teritorijā. 

Kā iespējamie ierobežojošie nosacījumi Paredzētās darbības veikšanai identificētas sekojošās 
iespējamās (sagaidāmās) ietekmes: 

• Atklātu ūdenstilpju  piesārņojums ar kūdras smalkajām daļiņām; 
• Paredzētās darbības ietekme uz gaisa kvalitātes izmaiņām; 
• Paredzētās darbības realizācijas rezultātā radušos trokšņa  piesārņojums; 
• Ugunsdrošība;  
• Ainava; 
• Hidroloģiskais un hidroģeoloģiskais režīms. 
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Paredzētās darbības prognozēto iespējamo ietekmju samazinošjie un veicamie inženiertehniskie 
pasākumi apkopoti  4.1. tabulā. 

4.1.tabula. Plānotie pasākumi ietekmes samazināšanai un/vai novēršanai 

Ietekmes veids Plānotie pasākumi ietekmes samazināšanai vai novēršanai 

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 emisijas gaisā”. 
Frēzkūdras ieguvē tiks izmantotas bunkurmašīnas ar pneimatisko ieguves 
mehānismu. 

Troksnis  Iespējamās ietekmes mazināšanai kūdras transportēšana no kūdras 
atradnes tiks veikta darbdienās dienas un vakara periodos.  

Gadījumā, ja, uzsākot Paredzēto darbību, tiek saņemtas iedzīvotāju 
sūdzības par radīto troksni, nepieciešams veikt vides trokšņa mērījumus, 
lai konstatētu sūdzības pamatotību un identificētu iespējamos trokšņa 
rašanās cēloņus. 

Ugunsdrošība Objektā paredzēti ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka pastāvošas 
ugunsdrošības normas; 

Ugunsnedrošajā periodā tiks organizēta pastiprināta regulāra novērošana 
un citi ugunsdrošības pasākumi; 

Tiks izmantotas jau līdz šim SIA „Laflora” izstrādātās instrukcijas, kas 
izstrādātas pamatojoties uz iespējamā ugunsgrēka risku izvērtējumu un 
pieredzi jau esošajās kūdras ieguves vietās. 

Virszemes ūdeņu un 
gruntsūdens kvalitāte 

Sedimentācijas baseinu ierīkošana suspendēto vielu uztveršanai; 

Novadgrāvju regulāra apsekošana un tīrīšana pēc nepieciešamības. 

Kūdras ieguves lauku ierīkošanas un meliorācijas sistēmu būvniecības 
procesos iesaistītā tehnika tiks aprīkota ar vides aizsardzības komplektiem, 
kuros ietilpst – naftas produktu absorbējošie paklāji un naftas produktus 
absorbējoša bonna, cimdi un atkritumu maisi. 

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

Īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas un 
sugas 

Izstrādājot derīgo izrakteņu ieguves projektu un ar to saistīto melioratīvo 
sistēmu būvniecības projektu, plānoto novadgrāvju ass tiks atvirzīta no 
iznomātās teritorijas ārējās robežas par projektēto atbērtnes tiesu, 10-12m 
attālumā. 

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. 
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5 PAREDZĒTĀS DARBĪBAS ALTERNATĪVAS, TO RAKSTUROJUMS UN 
SALĪDZINĀJUMS 
Ietekmes uz vidi Ietekmes uz vidi aspektā kā iespējamie alternatīvie risinājum tika izvērtēti un 

salīdzināti kūdras ieguves tehnoloģiju aspektā, vērtējot kūdras ieguve ar frēzēšanas paņēmienu 
((frēzkūdras ieguve)1.alternatīva)  un kūdras ieguve ar griešanas un frēzēšanas paņēmienu ((kombinētā 
ieguve) 2. alternatīva). 

Paredzētās darbības alternatīvu salīdzināšanai ietekmes uz vidi aspektā izmantoti sekojoši 
kritēriji: 

• Ieguves tehnoloģijas ietekme: Kūdras ieguvei nepieciešamais kūdras mitruma %, vēja 
erozija, t.sk. ietverot bērtņošanas operāciju, 
ugunsbīstamība. 

• Sociālekonomiskie aspekti: Nodarbinātība, nodokļu maksājumi, sabiedrības un vietējās 
pašvaldības attieksme. 

• Meteoroloģisko apstākļu ietekme; 
• Ietekme uz gaisa kvalitāti  - Paredzētās darbības rezultātā radušos putekļu emisijas; 
• Trokšņa izmaiņas - Paredzētās darbības rezultātā radušās trokšņa putekļu emisijas; 
• Virszemes ūdeņu piesārņojums; 
• Gruntsūdens līmeņa izmaiņas; 
• Ietekmes uz dzeramā ūdens resursiem. 

Ietekmes 
veids/kritēriji 

1.Alternatīva 2.Alternatīva 

Frēzkūdras 
ieguve Vērtējums Kombinētā ieguve Vērtējums 

1 2 3 4 5 

Ieguves tehnoloģijas 
ietekme     

Kūdras ieguvei 
nepieciešamais kūdras 
mitrums 

82-84% 
0 

 
91-92% 0 

Vēja erozija, t.sk. 
ietverot bērtņošanas 
operāciju 

būtiska -1 neitrāla 0 

Ugunsbīstamība augstāka -1 zemāka 0 

Sociālekonomiskie 
aspekti     

Nodarbinātība 

Frēzkūdras 
ieguves 
tehnoloģiskajā 
procesā ir  
mazāks 
nodarbināto 
skaits, kā tas ir 
kombinējot to ar 
grieztās kūdras 
ieguves 
tehnoloģijām 

+2 

 

Kombinējot grieztās 
kūdras ieguvi ar 
frēzkūdras ieguvi,, 
kūdras ieguves 
tehnoloģiskajos procesā 
nodarbinātības līmenis ir 
augstāks, nekā iegūstot 
kūdru tikai ar frēzkūdras 
metodi 

+3 

 



SIA „Profundum” IVN kūdras ieguves lauku paplašināšana Nīcgales purva kūdras atradnē „Nīcgales purvs” 
Daugavpils novads, Nīcgales pagasts  
Ziņojuma kopsavilkums uz sabiedrisko apspriešanu 

26 

 

 

  

1 2 3 4 5 

Nodokļu maksājumi Zemāki +2 Augstāki +3 

Sabiedrības 
attieksme 

Neitrāla 0 Labvēlīga +2 

Pašvaldības 
attieksme 

Pozitīva  +3 Pozitīva +3 

Sabiedrības 
attieksme 

Neitrāla 0 Pozitīvāka +2 

Pašvaldības 
attieksme 

Pozitīva  +3 Pozitīva +3 

Meteoroloģisko 
apstākļu ietekme 

Kūdras ieguvē ar 
frēzkūdras metodi 
būtiska ietekme ir 
labvēlīgu 
meteoroloģisko 
apstākļu esamība 
ieguves sezonā. 
Nelabvēlīgi 
meteoroloģiskie 
apstākļi būtiski 
ietekmē 
ievācamās 
produkcijas 
daudzumu un 
palielina 
sagatavošanā 
veicamo operāciju 
skaitu ieguves 
procesos. Plānotā 
kūdras apjoma 
ieguves 
samazinājums, dēļ 
meteoroloģiskajie
m apstākļiem, 
atstāj iespaidu uz 
uzņēmuma 
saimniecisko 
darbību. 

-1 

Nelabvēlīgo 
meteoroloģisko apstākļu 
ietekme uz grieztās 
kūdras ieguves procesiem, 
kūdras ieguves sezonā ir 
maznozīmīga, un tā 
neatstāj būtisku ietekmi 
uz ieguves apjomu un tā 
tālāku saimniecisko  
darbību 

0 
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Vērtējuma kritēriju klasifikācija: 

− Negatīva ietekme – 3 
− Būtiska ietekme -2 
− Mazāk nozīmīga ietekme -1 
− Neitrāla/nebūtiska ietekme -0 
− Labvēlīga ietekme +2 
− Pozitīva ietekme +3 

Salīdzinot abu kūdras ieguves tehnoloģiju alternatīvu ietekmi uz aizsargājamiem, biotopiem, 
sugām, hidroloģisko režīmu un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, ir secināms, ka tās 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 

1 2 3 4 5 

Ietekme uz gaisa 
piesārņojumu     

Putekļu emisijas 

Būtiskāks gaisu 
piesārņojošo vielu 
(putekļu) 
daudzums, kas 
rodas kūdras 
ieguves un 
pārkraušanas 
operācijās.  

 

-2 

Zemāks gaisu 
piesārņojošo vielu 
(putekļu) daudzums, kas 
rodas grieztās kūdras 
ieguves procesā. Grieztās 
kūdras ieguves 
tehnoloģija ļauj iegūt 
kūdru, kurai ir lielāks 
mitruma %, kas novērš 
putekļu daļiņu emisijas 
apkārtējā vidē 

.-1 

Putekļu emisijas 

Lielāks veicamo 
tehnoloģisko 
operāciju skaits 
kūdras ieguves 
lauku 
sagatavošanā 
kūdras ieguvei. 

-1 

Mazāks veicamo 
tehnoloģisko operāciju 
skaits kūdras ieguves 
lauku sagatavošanā 
kūdras ieguvei. 

 

0 

Virszemes ūdeņu 
piesārņojums 

Plānots pasākumu 
kopums 
piesārņojuma 
mazināšanai 

0 

Plānots pasākumu 
kopums piesārņojuma 
mazināšanai 0 

Gruntsūdens 
izmaiņas Nīcgales 
purvam piegulošajās 
teritorijās 

Negatīva 

-3 

Negatīva 

-3 

Ietekmes uz dzeramā 
ūdens resursiem 

Neitrāla 

0 

Neitrāla 

0 
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kūdras ieguves veidu alternatīvu novērtējumiem atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem uz to ietekmi uz 
vidi kopumā var secināt, ka labākā ir 2.alternatīva – kūdras ieguve ar kombinēto metodi, kas ietver 
grieztās kūdras ieguvi, to pastarpināti kombinējot ar frēzkūdras ieguvi, ievērojot sekojošus galvenos 
aspektus: 

• Zemāks un lokālāks trokšņa piesārņojuma līmenis; 
• Zemāks gaisu piesārņojošo vielu (putekļu) daudzums; 
• Zemāka ugunsbīstamība; 
• Nebūtiska vēja erozijas ietekme; 
• Ievērojamāki sabiedrības ieguvumi (augstāks nodarbinātības un nodokļu ieņēmumu 

līmenis); 
• Mazāka meteoroloģisko apstākļu ietekme uz kūdras ieguves procesiem, kas nodrošina 

prognozējamus ikgadējos ieguves apjomus. 
• Vietējās sabiedrības atbalsts. 
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6 VIDES KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS MONITORINGA NEPIECIEŠAMĪBA, 
TĀS VEIKŠANAS VIETAS, 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 nousināšanas pasākumi un ūdens novadīšana no Paredzētās darbības vietas nerada būtisku 
apdraudējumu dabas vērtībām ārpus darbības teritorijas un viensētu ūdens apgādei. 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. 

Trokšņu izplatības līmeņa modelēšanas rezultātā iegūtā informācija un tās rezultātu salīdzinājums 
ar MK noteikumos Nr.16 noteiktajiem robežlielumiem ļauj prognozēt, ka tie netiks pārsniegti ne 
kūdras lauku sagatavošanas procesā, ne arī kūdras ieguves un tās transportēšanas laikā. Gadījumā, ja, 
uzsākot Paredzēto darbību , tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par radīto troksni, nepieciešams veikt 
vides trokšņa mērījumus, lai konstatētu sūdzības pamatotību un identificētu iespējamos trokšņa 
rašanās cēloņus. 

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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7 PAREDZĒTĀS DARBĪBAS NOZĪMĪGUMS, ŅEMOT VĒRĀ SABIEDRĪBAS, 
SOCIĀLĀS UN EKONOMISKĀS INTERESES, KĀ ARĪ DARBĪBAS 
ĪSTENOŠANAS REZULTĀTĀ DABAI RADĪTO ZAUDĒJUMU IZVĒRTĒJUMS 

Izvērtējot kūdras ieguves (kūdras ieguves lauku paplašināšana) kūdras atradnē „Nīcgales purvs” 
ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā iegūto informāciju un rezultātus, var secināt, ka 
paredzētajai darbībai kopumā būs pozitīva sociāli ekonomiska ietekme gan pagasta, gan arī novada 
mērogā. Anketējot un apzinot Nīcgales pagastā un tā apkārtnē dzīvojošo cilvēku viedokļus, bija 
vērojama iedzīvotāju izteikta vēlme un pat lūgums turpināt un paplašināt kūdras ieguvi, jo tajā tiek 
nodarbināts ievērojams skaits Nīcgales tam robežojošo pagastu iedzīvotāju. Tas ļauj nodrošināt un pat 
uzlabot iedzīvotāju dzīves līmeni kopumā un arī pašvaldības ekonomisko stāvokli, jo pašvaldības 
budžetā tiks ieskaitīti gan iedzīvotāju ienākumu gan arī dabas resursu nodokļi. Paredzētās darbības 
rezultātā samazināsies arī bezdarba līmenis, kas savukārt mazinās psiholoģisko spriedzi sabiedrībā.  

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.  

SIA „Laflora” darbība jau esošās kūdras ieguves laikā Nīcgales purvā ir pozitīvi ietekmējusi 
pagasta un novada ekonomisko stāvokli.  

Izvērtējot paredzētās darbības izraisītās izmaiņas purvu biotopu platībā, konstatēts, ka tā skars 
mazāk kā 0,01% pret situāciju valstī kopumā, tādējādi izmaiņas paredzētās darbības skartā teritorija 
būtiski neietekmēs purvu biotopa saglabāšanu valsti kopumā, jo zaudētās un ietekmētās ES biotopu 
platības ir ļoti nelielas. 

 


	Ievads
	Paredzētās darbības raksturojums
	Paredzētās Darbības vietas kūdras atradnes „Nīcgales purvs” raksturojums
	Paredzētās Darbības vietas platības apraksts, teritorijas sagatavošana un veicamo darbību secība
	Kūdras ieguves tehnoloģiju apraksts
	Plānotie derīgā izrakteņa veidi un apjomi
	Pārkārtojumu nepieciešamība un/vai veicamie darbi ūdensnotekās vai meliorācijas sistēmās
	Atkritumu rašanās un apsaimniekošana
	Paredzētās darbības vietā plānotie ugunsdrošības pasākumi
	Plānotie rekultivācijas pasākumi
	Darbības nodrošināšanai nepieciešamais ūdens daudzums un tā lietošana, ūdens ieguves avots

	Esošās situācijas raksturojums
	Kūdras ieguvei paplašināmās  un tai piegulošās teritorijas apraksts
	Paredzētās darbības atbilstība Daugavpils novada teritorijas plānojumam
	Paredzētās darbības teritorijas hidroloģiskie apstākļi
	Paredzētās darbības teritorijas ģeoloģiskā uzbūve, inženierģeoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums
	Paredzētās darbības vietas un tās apkārtnes dabas vērtību raksturojums
	Teritorijas ainaviskais un kultūrvēsturiskais nozīmīgums. Tuvākie valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, rekreācijas un tūrisma objekti

	ietekme uz vidi kūdras ieguves lauku ierīkošanas un ekspluatācijas laikā
	Gaisa kvalitātes izmaiņas
	Trokšņa līmeņa  izmaiņas
	Derīgo izrakteņu transportēšanas maršruti
	Hidroģeoloģiskā un hidroģeoloģiskā režīma izmaiņas
	Ietekme uz ainavu daudzveidību un kultūrvēsturisko vidi
	Citas iespējamās ietekmes
	Sociāli ekeonomisko aspektu izvērtējums
	Sabiedrības un pašvaldības attieksme

	Limitējošie faktori un inženiertehniskie un organizatoriskie pasākumi negatīvo ietekmju uz vidi novēršanai un samazināšanai
	Paredzētās darbības alternatīvas, to raksturojums un salīdzinājums
	Vides kvalitātes novērtēšanas monitoringa nepieciešamība, tās veikšanas vietas, piedāvātās metodes, parametrI un regularitāte
	Paredzētās darbības nozīmīgums, ņemot vērā sabiedrības, sociālās un ekonomiskās intereses, kā arī darbības īstenošanas rezultātā dabai radīto zaudējumu izvērtējums

