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Atzinums Nr.RI18AZ0115 
Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) 

24.01.2018. reģistrēts Carnikavas novada domes (Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, 

LV-2163, reģ.Nr.90000028989) pārstāves iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai LIFE 

CoHaBit projekta Nr.LIFE15 NAT/LV/000900 realizācijai Carnikavas novada un Rīgas pilsētas 

administratīvajās teritorijās (turpmāk – Projekts). Projektam klāt pievienoti ekspertu atzinumi. 

08.02.2018. iesniegta papildus informācija, 28.02.2018. saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes 

viedoklis par Projekta realizāciju. 

Saskaņā ar iesniegumā minēto, Carnikavas novada pašvaldība kopā ar Rīgas domes 

pilsētas attīstības departamentu, Dabas aizsardzības pārvaldi un biedrību „Baltijas krasti” ar 

Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējumu 

īstenos projektu LIFE15 NAT/LV/000900, „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” 

(LIFE CoHaBit)”. Projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gadam, kur viens no projekta mērķiem ir 

atjaunot dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu un mērķtiecīgi īstenot praktiskus kāpu 

un mežu biotopu apsaimniekošanas pasākumus. Iesniegumā norādītās aktivitātes ietver Eiropas 

Savienības nozīmes biotopu atjaunošanu dabas parkā „Piejūra”. Iesniedzējs norāda, ka biotopu 

apsaimniekošanas darbi tiks veikti saskaņā ar Iesniegumā pievienotajiem ekspertu atzinumiem.  

Plānotas darbības sadalītas vairākās aktivitātēs: 

1. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana (invazīvo augu izraušana, izrakšana, 

izciršana (nozāģēšana) un izvākšana no dabas parka teritorijas);  

2. Piekrastes kāpu erozijas procesu mazināšana (kāpu graudzāļu stādījumi, zaru 

pārklājumu un pagaidu žogu ierīkošana); 

3. Piekrastes lagūnas atjaunošana (koku un krūmu nozāģēšana, niedru pļaušana un sakņu 

izraušana tās frēzējot un augu masas aizvešana no teritorijas);  

4. Zālāju biotopu atjaunošana;  

5. Pelēko kāpu, mežainu piejūras kāpu, aluviālo mežu, aluviālo mežu, purvainu mežu 

atjaunošana;  

6. Infrastruktūras objektu (Informācijas stendi) un WC ierīkošana.  

 



Dabas aizsardzības pārvalde 28.02.2018. vēstulē Nr.3.15/986/2018-N-E „Par LIFE 

CoHaBit projekta aktivitātēm Carnikavas novadā un Rīgā, dabas parkā „Piejūra” atbalsta 

plānotās darbības dabas parka „Piejūra” dabas parka un dabas lieguma zonās Rīgā un Carnikavas  

novadā LIFE CoHaBit projekta Nr.LIFE15 NAT/LV/000900 realizācijas ietvaros, ja tās tiks 

veiktas atbilstoši iesniegumā pievienotajiem ekspertu atzinumiem. 

 

Paredzētajai darbībai saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – 

Likums) 3.
2
 pantu nav nepieciešams ietekmes sākotnējais izvērtējums. 

Likuma 13.panta otrajā un ceturtajā daļā noteikts, ka, ja saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma 

rezultātiem paredzētajai darbībai ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus attiecībā uz konkrēto paredzēto darbību. Savukārt 

17.01.2015. Ministru kabineta noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod 

tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk – Noteikumi Nr.30) 2.punkts un pielikums 

nosaka tās darbības, kuru veikšanai obligāti nepieciešami tehniskie noteikumi.   

Saskaņā ar Noteikumu Nr.30 13.punktu Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā 

minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam sniedz atzinumu. 

 

Atzinums:  

Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Pārvalde sniedz atzinumu, ka Projekta 

realizācijai, tehniskie noteikumi nav nepieciešami.  

 

Pārvalde vērš uzmanību, ka, veicot paredzēto darbību, jāievēro šādi nosacījumi:  

 Projekta realizācijas laikā radušos atkritumus jānodod komersantam, kuram ir izsniegta 

atbilstoša atkritumu apsaimniekošanas atļauja. 

 Infrastruktūras objektu (Informācijas stendi) un WC ierīkošanu dabas parka „Piejūra” 

teritorijā saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

 

 

Direktore D.Kalēja 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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