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Rīgā               2019. gada 26. augustā 

 

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 

Nr.RI19SI0121 

 

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 ierosinātājs:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DPD Latvija” (reģistrācijas Nr. 40003393255), Uriekstes 

iela 8A, Rīga, LV-1005 (turpmāk - Iesniedzēja); 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DEPO projekts” (reģistrācijas Nr. 40003432834), 

Rūpniecības iela 32B-1K, Rīga, LV1045, e-pasts: mail@depoprojekts.lv, tālrunis: 67508134 

(SIA „ DPD Latvija ” pilnvarotā persona) 
 

2. Paredzētās darbības nosaukums:  

„DPD” distribūcijas centra būvniecība 
  

3. Paredzētās darbības norises vieta:  

Ēvalda Valtera iela 44 (kadastra Nr. 0100 092 2182), Rīga (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) 2019. gada 

17. jūlijā un 22. jūlijā saņēma Iesniedzēja iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai „DPD” 

distribūcijas centra būvniecībai (turpmāk - paredzētā darbība) Nekustamajā īpašumā. Saskaņā 

ar iesniegumā minēto Nekutamajā īpašumā paredzēta četru ēku būvniecība – divstāvu biroju 

ēkas būvniecība ar stāvu platību apmēram 2000 m
2
, divstāvu termināla ēkas būvniecība ar 

biroja un sadzīves telpām ar stāvu platību apmēram 1100 m
2
 un vienstāvu termināla daļas 

būvniecība ar stāvu platību apmēram 6600 m
2
,
 
kā arī pieejas kontroles ēku ar stāvu platību 

apmēram 60 m
2
 ar nojumi virs kontrolējamā transporta ceļa. Vienstāvu termināla daļā 
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paredzēts izbūvēt 60 dokus mikroautobusiem un 42 dokus kravas automašīnām. Nekustamā 

īpašumā paredzēts izbūvēt 108 autostāvvietas.  

Saskaņa ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk - Likums) 2.pielikuma 

10.2. apakšpunktu jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.  

Saskaņā ar iesniegumu Biroju ēka tiks projektēta paralēli Ēvalda Valtera ielas būvlaidei 6 m 

attālumā, savukārt divstāvu termināla ēku paredzēts novietot Nekustamā īpašuma ziemeļu 

daļā un tai piekļausies vienstāvu termināla ēka. Ēkas tiks novietotas zemesgabala centrālajā 

daļa. Apkārt ēkām tiks veidoti cietā ceļa seguma laukumi auto transporta kustības 

nodrošināšanai un transporta manevrēšanai, kā arī tiks ierīkotas autostāvvietas. Nekustamajam 

īpašuma piekļaujas Ēvalda Valtera, Kaivas un Aronas ielas. Nekustamajam īpašumam 

ziemeļu daļā piekļaujas dzīvojamās mājas, bet dienvidu daļā atbilstoši Dabas aizsardzības 

pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” publicētajai informācijai (dati skatīti 

2019. gada 26. augustā) nekustamajā īpašumā ar (kadastra Nr. 0100 092 2305) atrodas 

Mežainas piejūras kāpas. Zemesgabalu šķērso augstsprieguma gaisvadu elektroapgādes līnija. 

„DPD” distribūcijas centra ūdensapgādei ir paredzēts pieslēgums pie Rīgas pilsētas 

centralizētajiem ūdensvada tīkliem, sadzīves kanalizāciju plānots novadīt uz Rīgas pilsētas 

centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Kanalizācijas apjomi – 1000 m
3
/dnn. Siltumapgāde tiks 

nodrošināta, ierīkojot gāzes apkuri ar kopējo jaudu aptuveni 0.66 MW vai pieslēgums pie SIA 

„Rīgas Siltums” centralizētajiem tīkliem. Piesārņojums gaisā ir sagaidāmas no autotransporta 

un siltumapgādes risinājuma. 

Ja objektā tiks, izmantots gāzes apkures katls ar plānoto jaudu 0.66MW iesniedzējam ir 

saistošs Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumos Nr.1015 „Vides prasības 

mazo katlumāju apsaimniekošanai” noteiktās prasības. Iesniedzējam pirms paredzētās 

darbības īstenošanas (apkures katlu uzstādīšanas) būs jāiesniedz iesniegums C kategorijas 

piesārņojošas darbības apliecinājuma saņemšanai. 

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

risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ņemot vērā, 

ka Iesniedzēja iesniegumā nav norādījusi divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības 

vietu, Dienests kā otru variantu pieņēma to, ka Iesniedzēja varētu neveikt darbību. 
 

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 un uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu 

balstīts kontrolsaraksts.  

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. - 2018. gadam (1.0 redakcija) Nekustamais 

īpašums atrodas Dzīvojamās apbūves teritorijā.  Paredzētā darbība pašlaik nav atbilstoša 

pašreizējiem Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Atbilstoši 

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” publicētajai 

informācijai paredzētās darbības vieta neatrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā 

(Natura 2000). Tuvākā NATURA 2000 teritorija ir Jaunciems, kura atrodas apmēram 5 km 

attālumā no paredzētas darbības vietas, līdz ar to ietekme uz to ir minimāla.  Nekustamā 

īpašuma teritorijā nav reģistrēti īpaši aizsargājamie biotopi un īpaši aizsargājamās sugas vai 

sugas, kurām veidojami mikroliegumi. Nekustamā īpašuma tuvumā nekustamajā īpašumā 

(kadastra Nr. 0100 092 2305) atrodas aizsargājams biotops Mežainas piejūras kāpas, bet 
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darbība nav paredzēta tajā. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija Jaunciems atrodas 

apmēram 5 km attālumā no paredzētas darbības vietas, līdz ar to ietekme uz to ir minimāla.  

Objektu ir paredzēts pieslēgt pie Rīgas pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, līdz ar 

to objekts neradīs grunts un gruntsūdeņu piesārņojumu. 

Ņemot vērā Rīgas pilsētas stratēģisko trokšņu karti, kura skatāma 

https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/, paredzētās 

darbības vietā fona troksnis dienas laikā ir norādīts robežās no 50-54 dB, vakara laikā – 

robežās no 50-54 dB un nakts laikā – robežās no 45-49 dB. Saskaņā ar Ministru kabineta 

2014. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 

2.pielikumu paredzētās darbības vietas fona troksnis nepārsniedz trokšņa robežvērtības 

Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā Ldiena-60 dB, Lvakars-55 dB un Lnakts-50.  

Izstrādē esošajā Rīgas pilsētas teritorijas plānojumā Nekustamā īpašuma teritorija atradīsies 

Jauktas centra apbūves teritorijā, kurā fona troksnis nepārsniedz trokšņa robežvērtības     

Ldiena-65 dB, Lvakars-60 dB un Lnakts-55 dB. Nekustamā īpašuma teritorijā paslaiki netiek 

pārsniegtas trokšņa robežvērtības. Līdz ar paredzētās darbības īstenošanu teritorijā varētu 

pieaugt trokšņa robežvērtības, tādēļ prettrokšņa pasākumus saskaņā ar Rīgas domes 2005. 

gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” Iesniedzējam ir jānorāda būvprojektā. 

Paredzētās darbības vieta atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, kurai ir noteikta III gaisa kvalitātes 

piesārņojošo vielu zona, t. i., PM10<30 mkg/m
3
 un NO2<30 mkg/m

3
, kura skatāma 

https://mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-kartes/index.html#11/56.9717/24.1302. Dienests 

norāda, ka par gaisa kvalitātes izvērtējumu un mazinošo pasākumu nepieciešamību lemj Rīgas 

pilsētas būvvalde.  

Atbilstoši VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu sarakstam Nekustamā īpašuma teritorija nav piesārņota. 
 

Secinājumi: 

Pēc visas dokumentācijas izvērtēšanas Dienests secināja, ka paredzētā darbība pašlaik nav 

atbilstoša pašreizējiem Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Paredzētajai darbībai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, jo tā tiks īstenota 

antropogēni ietekmētā teritorijā un tā neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā. Dienesta ieskatā paredzētajai darbībai nav piemērojams ietekmes 

uz vidi novērtējums, jo kopumā paredzētā darbība neradīs būtiskas ietekmes uz vidi. 
 

6.Izvērtētā dokumentācija:  

1. Iesniedzēja 2019. gada 17. jūlija un 2019. gada 22. jūlija iesniegums tehnisko 

noteikumu saņemšanai „DPD” distribūcijas centra būvniecībai Ēvalda Valtera ielā 44 

(kadastra Nr. 0100 092 2182), Rīgā. 

2. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS”. 

3. VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli 

piesārņoto vietu saraksts.  

4. Rīgas pilsētas teritorijas plānojums. 

5. Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais 

kontrolsaraksts. 
 

https://mvd.riga.lv/uploads/troksna_kartes/Kluso%20rajonu%20karte/Kopejais/
https://mvd.riga.lv/uploads/piesarnojuma-kartes/index.html#11/56.9717/24.1302
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7. Sabiedrības informēšana: 

Dienests ar 2019. gada 13. augusta vēstuli Nr. 4.5-20/6043 „Par informatīva paziņojuma 

nosūtīšanu” nosūtīja informāciju par paredzēto darbību Rīgas domei un biedrībai „Vides 

aizsardzības klubs”, kā arī informatīvo paziņojumu par paredzēto darbību publicēja Valsts 

vides dienesta tīmekļa vietnē. Līdz šim nav saņemtas sabiedrības atsauksmes vai priekšlikumi.  
 

8. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:  

Iesniedzēja viedoklis izteikts iesniegumā Dienestam un iesniegumam klāt pievienotajos 

dokumentos. Dienests, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepriekš minētos faktus, 

apsvērumus, secina, ka ietekmes uz vidi novērtējums „DPD” distribūcijas centra būvniecībai 

Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra Nr. 0100 092 2182), Rīgā nav nepieciešams, jo minētajai 

darbībai nav paredzama nozīmīga un kompleksa ietekme uz vidi un iespējamās ietekmes ir 

identificētas ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma ietvaros. 

Dienests nevar pašlaik sagatavot tehniskos noteikumus, jo pieteiktā darbība pašlaik nav 

atbilstoša pašreizējiem Rīgas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 
 

9. Piemērotās tiesību normas: 

1. Administratīvā procesa likums. 

2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

3. Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”. 

4. Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumi Nr.1015 „Vides prasības mazo 

katlumāju apsaimniekošanai”.  

5. Rīgas pilsētas teritorijas plānojums.  
 

Lēmums:  

Nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Iesniedzēja ierosinātajai darbībai – 

„DPD” distribūcijas centra būvniecībai Ēvalda Valtera ielā 44 (kadastra Nr. 0100 092 2182), 

Rīgā 
 

Šis starplēmums, ar kuru tiek atzīts, ka ietekmes uz vidi novērtējums nav nepieciešams, nav atsevišķi 

pārsūdzams. 
 

 

Direktore            D.Kalēja 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

H.Ābele 

helvis.abele@vvd.gov.lv 

 

 


