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Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums  

Nr.RI21SI0019 
 

Sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar 

citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi 

dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts 

ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros 

atbilstoši likumā ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās 

paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi. 

 

1. Paredzētās darbības ierosinātāja:  

Carnikavas novada dome, reģistrācijas Nr.90000028989, Stacijas iela 5, Carnikava, 

Carnikavas novads, tālrunis: 67993814; e-pasts: dome@carnikava.lv (turpmāk – Iesniedzēja).  

 

2. Paredzētās darbības nosaukums:  

Koka gājēju tilta pāri Lilastes upei un laipas būvniecība (turpmāk – Paredzētā darbība). 

 

3. Paredzētās darbības norises vieta:  

Nekustamais īpašums “Lilastes liedags” (kadastra Nr. 8052 001 0095), Carnikavas novads 

(turpmāk – Nekustamais īpašums). 

 

4. Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un 

izmantojamo tehnoloģiju veidiem:  

Valsts   vides   dienesta   Lielrīgas   reģionālā   vides   pārvalde   (turpmāk   –   Dienests) 

2020. gada 27. augustā saņēma iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai koka gājēju tilta 

pāri Lilastes upei un laipas būvniecībai nekustamajā īpašumā “Lilastes liedags” (kadastra Nr. 

8052 001 0095), Carnikavas novadā, savukārt 2021.gada 1., 9. un 22. februārī un 1.martā 

saņēma pieprasījumus no Būvniecības informācijas sistēmas ietekmes uz vidi sākotnējā 

izvērtējuma veikšanai Paredzētajai darbībai.  

Saskaņā ar iesniegumiem ir paredzēta jauna koka gājēju tilta pāri Lilastes upei un laipas 

būvniecība. Tilts paredzēts gājējiem, lai nodrošinātu iespēju šķērsot Lilastes upi. Tilts kalpos 

par Carnikavas un Saulkrastu novadus savienojošu elementu. Laipu iecerēts ierīkot upes 

kreisajā krastā no gājēju tilta pāri atklātajām kāpām uz pludmali. Laipas mērķis ir organizēt 
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iedzīvotāju (gājēju, velosipēdistu) plūsmu teritorijā starp tiltiņu un pludmali, lai samazinātu 

antropogēno slodzi uz kāpu biotopiem, ko pašreiz rada haotiska iedzīvotāju pārvietošanās pa 

kāpām. Paredzētais gājēju tilts un laipa atrodas dabas parka “Piejūra” teritorijā, dabas parka 

zonā. Gājēju tilta materiāls un konstruktīvais risinājums – koka skrūvpāļu balsti ar koka sijām, 

koka dēļu klājs un koka margas. Tilta laidums – līdz 10 m, platums 1.2 m. 

Tuvākā apdzīvotā vieta ir nekustamais īpašums “Mākoņi”, Saulkrastu novadā, kas atrodas  

~160 m attālumā. 

Būvniecības informācijas sistēmā 2020.gada 22.februārī Iesniedzēja ir iesniegusi skaidrojumu 

par paredzēto darbību, kurā uzsver, ka dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā minēts, 

ka “Piekrastes apmeklējuma izvērtējumā norādīts, ka lielāks attīstības potenciāls nākotnē 

saistāms ar velosipēdistu plūsmu un tai atbilstošu infrastruktūru – galvenokārt atpūtas 

nolūkos, savienojumā ar Rīgu. Lilastes pludmalē ir Zilā karoga pludmales ierīkošanai 

nepieciešamie priekšnoteikumi. Tā kā ir paredzams, ka apmeklētāju skaits nākotnē turpinās 

augt, ir kritiski svarīgi ar infrastruktūras palīdzību virzīt apmeklētāju plūsmu, samazinot 

dabas teritoriju degradāciju” (SIA “Grupa 93”, 2015). Gājēju ceļš “Jūrtaka” šķērso Lilasti 

upīti, tiltiņa mērķis ir virzīt apmeklētāju plūsmu tālāk no aizsargājamiem biotopiem un 

sugām, mazināt riskus, kas varētu būt saistīti ar biotopu izbradāšanu, tūristiem meklējot 

veidus kā šķērsot upīti. Laipa virzīs apmeklētāju plūsmu tuvāk krasta joslai, tādejādi 

samazinot antropogēno noslodzi uz aizsargājamiem biotopiem. 

Iesniedzēja atsaucas uz Dabas aizsardzības plāna pielikumā “Apmeklētāju plūsmas 

organizēšanas plāns” minēto, ka attiecībā uz apmeklētāju slodzi uz piekrastes veģetāciju, 

Lilastes pludmale ir visvairāk apmeklētā piekrastes daļa Carnikavas novadā. Pētījumā par 

apmeklētāju plūsmām secināts, ka “kompleksi attīstāmā vieta „Lilaste” ir antropogēni 

ietekmētākā teritorija ar negatīvu pludmales piesārņojuma ar atkritumiem tendenci. 

Atbilstošas infrastruktūras izveide, tai skaitā atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 

pilnveidošana un transporta infrastruktūras uzlabošana ļauj palielināt apmeklētāju skaitu 

neradot papildus draudus vides stāvoklim, kā arī piesaista apmeklētājus, regulējot 

apmeklētāju plūsmu un atslogojot pieejas vietas jūrai bez atbilstošas infrastruktūras” (SIA 

“Grupa 93”, 2015). 

Projektēšanas gaitā tiltiņa novietojums ir izvēlēts, balstoties uz ekspertu slēdzienu, tā izbūve 

mazinās negatīvo ietekmi uz kāpu biotopiem. Papildus, lai izvēlētos labāko un ilgtspējīgāko 

konstruktīvo risinājumu, pirmsprojektēšanas stadijā projektētāji sazinājās ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi, lai iepriekš saskaņotu tiltiņa konstruktīvo risinājumu – impregnētas 

masīvkoka konstrukcijas un pamatu risinājums ar cinkotiem skrūvpāļiem. Dabas aizsardzības 

pārvalde piedāvāto pamatu risinājumu uzskata par atbalstāmu, kā ilgtspējīgu risinājumu šajā 

gadījumā. Skrūvpāļu konstrukcija pieļauj izmantot mazāku balstu skaitu, tai skaitā, balstus 

upē, kas ir labāks risinājums, lai izvadītu upes ūdens galveno plūsmu. Tiltiņa laiduma apakšas 

augstuma atzīme ir projektēta atbilstoši VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 

centrs” sniegtajai informācijai par Lilastes upes maksimālo ūdens līmeni ar 1% pārsniegšanas 

varbūtību 2.23m LAS. 

Izvērtējot Aizsargjoslu likuma 36.panta 9.punktu un biotopu ekspertu slēdzienu, Iesniedzēja 

secina, ka darbību plānots īstenot, tiltiņu integrējot esošajā reljefā (nepārveidojot reljefu). 

Tiltiņa novietojums un konstruktīvie risinājumi tiek plānoti, lai izbūvējot tiltiņu nepārveidotu 

esošo zemsedzi. Tāpat, ekspertu atzinumā secināts, ka uz reto augu sugu populācijām būtiskas 

ietekmes nav prognozējamas, jo šo augu pamatatradnes nav izvietotas tieši potenciālajā 
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būvniecības vietā, bet atrodas piegulošajā teritorijā. 
 

Paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums tika piemērots saskaņā ar 

likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Likums) 3.2 panta pirmās daļas 1) un  

2) punktu, jo būvniecības iecere atbilst Likuma 2. pielikuma 11. punkta 12. apakšpunktā 

norādītajai darbībai (būvju būvniecība Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā), kurai ir 

veicama ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma procedūra, kā arī darbības vieta atrodas īpaši 

aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000 teritorijā)  – dabas parkā „Piejūra” un nevarēja 

izslēgt tās būtisku ietekmi uz aizsargājamo dabas teritoriju.  

Likuma 8.pants noteic, ka, piesakot darbību, ierosinātājs norāda vismaz divus dažādus 

risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Iesniedzēja 

iesniegumā nav norādījusi divus dažādus risinājumus attiecībā uz darbības vietu vai 

izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Tanī pat laikā no lietas materiāliem izriet, ka Paredzētās 

darbības realizācijas vieta ir izvēlēta balstoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomā 

sertificētu ekspertu slēdzienu, kā to bija noteikusi Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas 

reģionālā administrācija savā 2020. gada 25. marta vēstulē Nr.3.27/1405/2020-N. 

 

5. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums 

(iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums): 

Izvērtējot paredzētās darbības iespējamās ietekmes un to būtiskumu, tika izmantoti Likuma 

11.panta kritēriji (paredzēto darbību, darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības 

raksturojošie faktori, ņemot vērā paredzētās darbības ietekmes apjomu un telpisko izplatību; 

ietekmes raksturu; ietekmes intensitāti un kompleksumu; ietekmes varbūtību; ietekmes 

plānoto sākumu, ilgumu, biežumu un atgriezeniskumu; savstarpējo un kopējo ietekmi uz 

citām esošām vai apstiprinātām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu 

teritoriju; iespēju pilnvērtīgi samazināt paredzēto ietekmi uz vidi) un uz Eiropas Savienības 

sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu balstīts kontrolsaraksts. 

Atbilstoši ar Carnikavas novada domes 2019.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.SN/2019/18 “Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprinātajam Carnikavas novada teritorijas 

plānojumam (turpmāk – Teritorijas plānojums), Paredzētā darbības norises vieta atrodas dabas 

un apstādījumu teritorijā (DA6), kur koka gājēju tilta un laipas būvniecība ir atļautā teritorijas 

izmantošana. 

Pieteiktajai darbībai kā nozīmīgākās ietekmes ir paredzama darbības realizācijas ietekme uz 

īpaši aizsargājamajām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem. 

Lietas materiālos ir saņemts 2020.gada 31.jūlija Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu 

atzinums par plānotā koka gājēju tiltiņa izbūves pāri Lilastes upei iespējamo ietekmi uz 

biotopiem un augu sugām (turpmāk – Atzinums). Atzinumu sagatavoja Brigita Laime 

(eksperta sertifikāts Nr.069, derīgs līdz 2020.gada 19.augustam, sertifikāts par šādām biotopu 

grupām: meži un virsāji, purvi, zālāji, jūras piekraste, tekoši saldūdeņi, iesāļūdeņi; sugu 

grupas: vaskulārie augi) un Didzis Tjarve (eksperta sertifikāta Nr.168, derīgs līdz 2025.gada 

27.maijam, sertifikāts par šādām biotopu grupām: meži un virsāji, jūras piekraste, iesāļūdeņi). 

Atzinumā ir konstatēti vairāki īpaši aizsargājami biotopi un to kvalitāte ir atspoguļota 

1.tabulā. 
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1.tabula. Tiltiņa apkārtnē konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi. 

Latvijā un/ vai Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi Biotopa kvalitāte 

6.2. Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas (2130* Ar  lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas, 3.variants) 

upes labajā krastā vidēja, 

upes kreisajā krastā laba 

2120 Priekškāpas izcila 

2110 Embrionālās kāpas, 3.variants izcila 

26.9. Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesumu joslām (1210 

Viengadīgu augu sabiedrības uz sanesuma joslām) 

vidēja 

5.10. Upju grīvas un 5.12.Upju straujteces un dabiski upju 

posmi (3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi, 2.variants) 

vidēja 

 

Apsekotajā teritorijā tika konstatētas arī trīs apdraudētas ziedaugu sugas: 

1. Jūrmalas dedestiņa Lathyrus maritimus; 

2. Pūkainais plostbārdis Tragopogon heterospermus; 

3. Salātu baldriņš Valerianella locusta. 

Atzinumā ir novērtētas Paredzētās darbības ietekmētās īpaši aizsargājamo biotopu teritorijas 

un to aptuvenās platības. To apkopojums ir attēlots 2. tabulā. 
 

2.tabula. Tiltiņa izbūves teritorijā ietekmējamās aizsargājamo biotopu platības. 

Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi Platība, ha 

2110 Embrionālās kāpas 0,16 

2120 Priekškāpas 0,27 

2130* Ar  lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 0,89 

3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi 0,16 

 

Eksperti atzinumā norāda, ka gājēju tilta būvniecība tieši ietekmēs priekškāpu un pelēko kāpu 

kvalitāti 1,52 ha platībā. Tiešai ietekmei pakļauti 4 Eiropas Savienībā aizsargājami biotopi, uz 

kuriem ietekmi radīs tehnikas pārvietošanās pa kāpām, būvniecībai paredzēto materiālu 

izvietošana un pārvietošana. Atzinumā eksperti norāda, ka pēc būvniecības būs iespējama 

biotopu atjaunošanās. Atjaunošanās sekmes būs atkarīgas no būvniecības laikā radītajiem 

traucējumiem, meteoroloģiskajiem apstākļiem, antropogēnās slodzes pēc tiltiņa un laipas 

izbūves. Eksperti būtisku ietekmi uz reto augu sugu populācijām neprognozē, jo šo augu sugu 

pamatatradnes nav izvietotas tieši Paredzētās darbības vietā, bet atrodas pieguļošajā teritorijā. 

Attiecībā uz zivju resursiem nav paredzēta būtiska negatīva ietekme, jo Lilastes upi ietekmē 

citi ūdensobjekti, kā arī nav paredzēta upes gultnes padziļināšana. Eksperti secina, ka 

Paredzētā darbība visbūtiskāko ietekmi radīs uz aizsargājamo biotopu 2130* Ar  lakstaugiem 

klātas pelēkās kāpas Lilastes upes kreisajā krastā, savukārt uz biotopiem 2110 Embrionālās 

kāpas, 2120 Priekškāpas, 3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi un 1210 Viengadīgu 

augu sabiedrības uz sanesuma joslām darbības realizācija būtisku ietekmi neatstās. Eksperti 

norāda, ka biotopiem 2110 Embrionālās kāpas un 2120 Priekškāpas atjaunošanās būs 

iespējama 2 – 5 gadu laikā, savukārt biotopam 2130* Ar  lakstaugiem klātas pelēkās kāpas 

atjaunošanās varētu ilgt 5 – 10 gadus.  Atzinumā ir izvirzīti nosacījumi, kurus ir nepieciešams 

ievērot būvniecības laikā, lai ietekme uz īpaši aizsargājamiem biotopiem būtu pēc iespējas 

mazāka un biotopu atjaunošanās varētu norisināties pēc iespējas īsākā laika posmā. Eksperti 

nosaka, ka būvdarbu veikšanai jāizmanto maksimāli saudzīga tehnika, kas pēc iespējas mazāk 

izbraukātu kāpu smiltājus. Ieteicams izmantot kāpurķēžu ekskavatoru, braukšanu pāri 
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priekškāpai organizēt tikai vienā vietā, piebraucamo “ceļu” un būvmateriālu krautuves vietu 

izlikt ar vairogiem. Pirms darbu sākšanas tiešās ietekmes zonā esošā teritorija ir jānorobežo ar 

brīdinājuma lentēm vai jāveic citi brīdināšanas pasākumi. Ja piebraukšanas “ceļa” vietā ir 

kārklu krūmi, tos pirms darbu sākuma var nozāģēt un aizvākt prom no dabas parka teritorijas. 

Ieteicamais darbu veikšanas periods ir no septembra beigām līdz februāra beigām, kad 

vismazāk tiktu ietekmēta veģetācija un dzīvnieki. Eksperti norāda, ka pastāv risks, ka rudenī 

un ziemā biežāk ir spēcīgu vēju un viļņu ietekme. Pēc darbu veikšanas nepieciešams atjaunot 

pelēko kāpu un priekškāpu biotopus. Ieteicams izmantot parastās priedes zaru klājumus, 

vietām pat veidot priedes pinumu sētiņas. Kā paraugs jāizmanto pieredze, kas gūta LIFE 

CoHaBit projekta ietvaros Lilastes piekrastes publiskās pludmales – kāpu joslā, veidojot 

preterozijas stiprinājumus. Zaru klājumu vietas, blīvumu un citas ar tiem saistītas lietas 

precizēt tūlīt pēc būvniecības darbu beigām atbilstoši situācijai konkrētajā brīdī. Zaru klājumi, 

kad augājs ir jau daļēji atjaunojies, ir jāaizvāc no dabas parka teritorijas. Tas neattiecas uz 

gadījumiem, kad zari ir ieputināti smiltīs. Iespējams, ka šie stiprinājumi jākombinē ar 

graudzāļu stādījumiem, lai gan paredzams, ka priekškāpas augājs varētu pašatjaunoties, jo 

piegulošajās kāpās ir bagātīgas tipisko kāpu graudzāļu audzes. Ja tiek izlemts, ka 

nepieciešama graudzāļu stādīšana, tad obligāti jāizmanto stādāmais materiāls, kas iegūts pēc 

iespējas tuvāk atjaunojamai vietai. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot citzemju sugu stādus 

vai to daļas. Neizmantot kārklus, kuri ir pietiekoši ekspansīvi Lilastes kāpās. Vismaz 

sākotnējā gājēju tilta ekspluatācijas laikā būtu ieteicams izvietot koka laipu no gājēju tilta uz 

pludmali, lai mazinātu slodzi uz būvdarbu veikšanas laikā pārmērīgi ietekmētajiem kāpu 

biotopiem un sugām. Pie tilta un laipām, kā arī pludmalē vairākās vietās jāizvieto 

informatīvās zīmes (mazi stendi), kur skaidrotu esošo situāciju un aicinātu neizbradāt 

būvniecības gaitā ietekmētās kāpas. Upes labajā krastā, ja būvniecības teritorija ietvers 

krūmāju, tai skaitā invazīvo augu krūmus, tie jāizzāģē un jāizvāc no dabas parka teritorijas. 

Ņemot vērā šā upes krasta augsto piesārņojumu ar invazīvajiem augiem, būtu nepieciešams 

pašvaldībām pievērst īpašu uzmanību šīs teritorijas attīrīšanai no citzemju sugām. Ievērojot 

invazīvo sugu lielo dzīvotspēju (atvases, sēklu banka augsnē), jāparedz, ka darbi būs jāveic 

regulāri ilgā laika periodā. Svarīgi ir monitorēt arī blakus teritorijas, savlaicīgi ierobežojot 

attiecīgās invazīvās sugas arī ārpus aizsargājamā biotopa robežām. Eksperti atsaucas uz dabas 

aizsardzības plānā rakstīto “biotopa Upju straujteces un dabiski upju posmi labvēlīga 

aizsardzības statusa nodrošināšanai un kvalitātes uzlabošanai visbūtiskāk ir nepasliktināt to 

esošo stāvokli, neplailināt eitrofikāciju – punktveida un difūzā piesārņojuma radīto slodzi; ja 

iespējams, veikt punktveida piesārņojuma avotu kontroli un slodzes samazināšanu; neveidot 

jaunus hidromorfoloģiskos pārveidojumus; nepalielināt antropogēno slodzi upju piekrastes 

zonā”.  

Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “OZOLS” publicētajai 

informācijai (dati skatīti 2021. gada 2. martā) Paredzētās darbības vieta atrodas dabas parkā 

“Piejūra” un tās tiešā tuvumā atrodas īpaši aizsargājami biotopi: mežainās piejūras kāpas un 

upju straujtece un dabiski upju posmi. Dienests ir saņēmis Dabas aizsardzības pārvaldes 

(turpmāk – DAP) vēstuli Nr.3.27/4718/2020-N, kurā DAP izvērtēja Paredzēto darbību un 

secināja, ka darbība ir pieļaujama, bet Paredzētās darbības realizācijai ir nepieciešams ievērot 

Atzinumā norādītās ekspertu izvirzītās prasības ietekmes samazināšanai.  
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Saskaņā ar VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem (dati skatīti 2021. gada 1. martā) Paredzētās 

darbības vietā un tās tiešā tuvumā nav konstatēts paaugstināts piesārņojuma līmenis. 

 

Secinājumi: 

Iesniedzēja Dienestā ir pieteikusi gājēju tiltiņa pār Lilastes upi un laipas būvniecību dabas 

parka “Piejūra” un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā. Tiltiņa un laipas 

būvniecība tiek pamatota ar nepieciešamību organizēt gājēju plūsmu šajā jutīgajā teritorijā, 

kurā ir sastopami vairāki īpaši aizsargājamie biotopi, arī sugu atradnes. Šobrīd gājēju kustība 

notiek haotiski, ņemot vērā ka konkrēto teritoriju šķerso gājēju taka “Jūrtaka”, pa konkrēto 

teritoriju pārvietojas šīs takas izmantotāji, kā arī citi atpūtnieki, kuri ierodas pie jūras. Šobrīd 

gājēji meklē risinājumus Lilastes šķērsošanai, lai no Carnikavas novada nokļūtu Saulrastu 

novadā un otrādi, tiek izbradāti biotopi. Papildus jāatzīmē, ka jūras piekrasti izmanto arī 

velobraucēji, kuru pārvietošanās arī ir vērtējama kā haotiska, tai skaitā pa aizsargājamo 

biotopu aizņemtajām platībām. Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta organizēta 

gājēju un velosipēdistu plūsma pa tiltiņu un tālāk pa dēļu taku līdz pludmales zonai, tādejādi 

novēršot aizsargājamo biotopu izbraukāšanu ar velosipēdiem un izmīdīšanu. Protams, nevar 

izslēgt, ka turpināsies gājēju un velosipēdistu plūsma pa iemīdītajām taciņām biotopos, bet 

domājams, ka šī antropogēnā slodze nākotnē būtiski samazināsies, jo daļa atpūtnieku 

izmantos labiekārtojuma elementus – dēļu laipu, kas atvieglo pārvietošanos pa kāpu zonu.  

Pēc visas dokumentācijas izvērtēšanas Dienests secina, ka Paredzētā darbība būtiskāko 

ietekmi radīs būvniecības laikā, kad tiks veikta infrastruktūras elementu izbūve un 

būvniecībai nepieciešamā būvdarbos iesaistītās tehnikas pārvietošanās. Šī iemesla dēļ 

piesaistītie sugu un biotopu eksperti novērtē, ka pēc būvdarbu pabeigšanas, lai atjaunotos 

īpaši aizsargājamais biotops 2130* Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas varētu būt 

nepieciešami 5 – 10 gadi. Eksperti savā atzinumā norāda risinājumus, kas jāievēro būvdarbu 

veikšanas laikā, lai varētu samazināt ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un veicinātu 

biotopu atjaunošanos pēc iespējas īsākā laika posmā. 

Dienesta ieskatā ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā būtiskākās ietekmes ir apzinātas. 

Iesniedzēja ir piesaistījusi sugu un biotopu aizsardzībā sertificētus ekspertus, kuri ir devuši 

savus norādījumus turpmākajiem darbiem, DAP ir sniedzis viedokli, ka darbība ir pieļaujama. 

Paredzētajai darbībai ne pārrobežu, ne citas tik būtiskas ietekmes nav identificētas, kuru 

rezultātā būtu jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējums. Paredzētā darbība nav iekļauta likuma 

“Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā. Dienests secina, ka nav konstatēti tādi 

apstākļi, kas izslēgtu pieteiktās darbības realizāciju. Līdz ar to, neskatoties, ka Paredzētās 

darbības vieta atrodas dabas parka “Piejūra” dabas parka zonā, ietekmes uz vidi sākotnējā 

izvērtējumā apzinātās ietekmes ir iespējams samazināt līdz minimumam, izvirzot attiecīgas 

prasības būvdarbu stadijai. Paredzētā darbība ir realizējama, ievērojot atbilstīgās vides 

aizsardzības prasības, kas tiks izvirzītas tehniskajos noteikumos, un darbību reglamentējošos 

normatīvos aktus. 

 

6. Izvērtētā dokumentācija:  

1. Iesniedzējas 2020. gada 27. augusta iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai. 

2. Iesniedzējas 2021.gada 1. un 9. februāra iesniegumi tehnisko noteikumu saņemšanai. 

3. Dabas aizsardzības pārvaldes 2020.gada 17.septembra vēstule Nr.3.27/4718/2020-N. 
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4. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma “OZOLS”. 

5. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls.  

6. Google Earth Pro karšu slāņi. 

7. VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu saraksts.  

8. Carnikavas novada domes 2019.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18 

“Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

9. 2020.gada 31.jūlija Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinums par plānotā 

koka gājēju tiltiņa izbūves pāri Lilastes upei iespējamo ietekmi uz biotopiem un augu 

sugām. 

10. Dabas parka “Piejūra” Dabas aizsardzības plāns, izstrādāts laika posmam no 2020. līdz 

2031. gadam. 

11. Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais 

kontrolsaraksts. 

 

7. Sabiedrības informēšana:  

Informatīvais paziņojums Carnikavas novada domei un biedrībai “Vides aizsardzības klubs” 

2020. gada 1. septembrī nosūtīts vēstulē Nr. 11.4/7456/RI/2020 “Par informatīvā paziņojuma 

nosūtīšanu”, kā arī publicēts Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē. 

 

8. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:  

Iesniedzējas viedoklis izteikts iesniegumos Dienestam un iesniegumiem klāt pievienotajos 

dokumentos.  

Līdz ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai sabiedrības atsauksmes vai 

priekšlikumi par paredzēto darbību nav saņemtas. 

Dienests ar 2020. gada 7. septembra vēstuli Nr.11.4/7532/RI/2020 lūdz savu viedokli par 

pieteikto darbību izteikt DAP. DAP Pierīgas reģionālā administrācija pēc lietas materiālu 

izvērtēšanas ar 2020. gada 17. septembra vēstuli Nr.3.27/4718/2020-N apliecināja, ka 

pieteiktā darbība – koka gājēju tiltiņa/laipas pāri Lilastes upei izbūve zemes vienībā ar 

kadastra apzīmējumu 8052 001 0095, Carnikavas novadā – ir pieļaujama; lai samazinātu 

paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz dabas vērtībām, jāievēro visi ekspertu atzinumā 

norādītie ietekmi samazinošie pasākumi un nosacījumi. 
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9. Piemērotās tiesību normas:  

1. Administratīvā procesa likuma 5.-10.pants, 13., 14., pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta 

trešā daļa un 66.panta pirmā daļa. 

2. Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2 panta pirmās daļas 1) un 2)punkts, 8., 

10., 11., 12., 13.pants, 2.pielikuma 11.12.apakšpunkts. 

3. Aizsargjoslu likuma 36., 37. pants. 

4. Atkritumu apsaimniekošanas likums. 

5. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. 

6. Ministru kabineta 2006. gada 26. marta noteikumi Nr. 204 “Dabas parka “Piejūra” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

7. Dabas parka “Piejūra” Dabas aizsardzības plāns plāns, izstrādāts laika posmam no 2020. 

līdz 2031. gadam. 

8. Carnikavas novada domes 2019.gada 20.februāra saistošie noteikumi Nr. SN/2019/18 

“Carnikavas novada teritorijas plānojuma 2018.-2028.gadam grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

 

 

Lēmums:  

Nepiemērot ietekmes uz vidi un ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūru Carnikavas novada domes ierosinātajai 

darbībai – koka gājēju tilta pāri Lilastes upei un laipas būvniecībai nekustamajā īpašumā 

“Lilastes liedags” (kadastra Nr. 8052 001 0095), Carnikavas novadā. 

 

 

Šis starplēmums, ar kuru tiek atzīts, ka ietekmes uz vidi un ietekmes uz Eiropas nozīmes 

īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma procedūra nav 

nepieciešama, nav atsevišķi pārsūdzams. 

 

 

Direktore          D.Kalēja 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Sļesarevs 67084269 

raimonds.slesarevs@vvd.gov.lv 


