
LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, e-pasts: lielriga@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rīgā                 2020. gada 18. jūnijā 

 

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums  

Nr.RI20SI0048 

 

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:  

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (reģ. Nr. 90009225180), juridiskā 

adrese: Ernestīnes iela 34, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1046 (turpmāk – Ierosinātājs). 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ARP” (reģ. Nr. 40003003297), juridiskā adrese: Torņa iela 

11, Rīga, LV-1050 (turpmāk – Pilnvarotā persona). 

2. Paredzētās darbības nosaukums:  

Žoga izbūve.  

 

3. Paredzētās darbības norises vieta:  

Dzintara iela 63 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 109 2016, 0100 109 0084), 

Rīga (turpmāk – Nekustamie īpašumi). 

 

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

 izmantojamo tehnoloģiju veidiem:  

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Dienests) 2020. gada 

16. aprīlī saņēma iesniegumu ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai žoga izbūvei 

(turpmāk – paredzētā darbība) Nekustamajā īpašumā. 2020. gada 20. maijā tika saņemta 

vēstule no Dabas aizsardzības pārvaldes. 

Pilnvarotā persona iesniegumā ir norādījusi, ka ir paredzēta žoga būvniecība ~ 465 m garumā 

un atmežošana ~ 4628 m2 platībā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 109 2016 un 

žoga būvniecība ~ 910 m garumā un atmežošana ~ 9034 m2 platībā zemes vienībā ar kadastra 
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apzīmējumu 0100 109 2026.  

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” (dati 

skatīti 2020. gada 20. aprīlī) pieejamo paredzētās darbības vieta atrodas īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā dabas parkā „Piejūra”, kā arī paredzētās darbības vietā ir konstatēti divi īpaši 

aizsargājami biotopi 2180 Mežainās piejūras kāpas un 9080* Staignāju meži. Saskaņā ar 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2panta pirmās daļas 2)apakšpunktu paredzētajām 

darbībām, kuras var ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) ir 

jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums (turpmāk – sākotnējais izvērtējums). Ņemot 

vērā, ka darbība tiks veikta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un biotopa teritorijā, Dienests 

pieņēma lēmumu veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8. pants noteic, ka, piesakot darbību, ierosinātājs 

norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo 

tehnoloģiju veidiem. Ņemot vērā, ka Pilnvarotā persona iesniegumā nav norādījusi divus 

dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem, 

Dienests kā otru variantu pieņēma to, ka Ierosinātājs 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 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11. panta kritēriji (paredzēto darbību, darbības vietu un 

šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori, ņemot vērā paredzētās darbības 

ietekmes apjomu un telpisko izplatību; ietekmes intensitāti un kompleksumu; ietekmes 

varbūtību; 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), uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu balstīts 

kontrolsaraksts. 

Saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu paredzētās darbības vieta atrodas Apstādījumu 

un dabas teritorijā un tā ir teritorijas atļautā izmantošana. 

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100 109 2016 atrodas īpaši aizsargājamā dabas 

teritorijā dabas parkā „Piejūra” dabas parka zonā un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

0100 109 2026 atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas parkā „Piejūra” dabas parka 

un lieguma zonā.  

Lietas materiālos ir 2020. gada 15. aprīļa sertificētas sugu un biotopu aizsardzības jomas 

ekspertes S. Elksnes (sertifikāta Nr. 120 un sertifikāts derīgs līdz 2022. gada 3. augustam) 

atzinums Nr. SE120-2020/1. Eksperte S. Elksne ir norādījusi, ka pamatojoties uz Ministru 

kabineta 2006. gada 26. marta noteikumu Nr. 204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 204) 31. punktu (Šo 

noteikumu 12.11.apakšpunktā (Dabas lieguma zonā aizliegts veikt jaunu būvniecību, izņemot 

biotopu saglabāšanai un teritorijas labiekārtojumam nepieciešamo objektu), 16.punktā 

(Būvniecība dabas parka zonā pieļaujama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam, 

ievērojot šajos noteikumos un būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību 

un ierobežojumus) un 18.6. apakšpunktā (veikt darbības, kuru rezultātā tiek mainīta zemes 

lietošanas kategorija) noteiktie ierobežojumi netiek piemēroti valsts aizsardzības uzdevumu 

veikšanai nepieciešamo objektu būvniecībai Aizsardzības ministrijas valdījumā esošajos 

nekustamajos īpašumos) militāro objektu būvniecību atļauts veikt Nekustamajos īpašumos 

https://likumi.lv/ta/id/130918#p12.11
https://likumi.lv/ta/id/130918#p16
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neatkarīgi no zonējuma. Eksperte S. Elksnes norādīja, ka ir nepieciešams ievērot Aizsargjoslu 

likumā noteiktos ierobežojumus. 

Nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 0100 109 2016 ir sastopams 

Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamais biotops 2180 Mežainās piejūras kāpas un 

eksperte S. Elksne norāda, ka šī biotopa kvalitāte ir vērtējama kā vidēja, jo daļa kāpu reljefa 

agrāk daļēji ir izmainīta un pārrakta. Mežaudze ir jauna un tajā nav konstatējamas potenciāli 

dabiskam vai dabiska meža biotopam raksturīgās struktūras. Mežainām piejūras kāpām 

raksturīgo sugu daudzums tika konstatēts neliels un tās izplatās nevienmērīgi. Ņemot vērā 

teritorijas atrašanās vietu, reljefa izcelsmi un kopējo kontekstu, teritorija ir atzīta par Eiropas 

Savienības nozīmes biotopu, taču neatbilst Latvijas īpaši aizsargājamam biotopam saskaņā ar 

Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 350 „Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 350) noteiktajiem 

atbilstības kritērijiem.  

Nekustamajā īpašumā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 0100 109 2026 sastopami divi 

īpaši aizsargājami biotopi – 2180 Mežainās piejūras kāpas un 9080* Staignāju meži. Biotops 

9080* Staignāju meži konstatēts mitrā ieplakā kāpu reljefa pazeminājumā gar Dzintaru ielu. 

Eksperte S. Elksne norādīja, ka biotopā 9080* Staignāju meži tika konstatētas dabisko meža 

biotopu indikatorsugas, kā arī šis biotops atbilst Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamam 

biotopam un Latvijas īpaši aizsargājamam biotopam saskaņā ar MK noteikumos Nr. 350 

noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Biotopa 2180 Mežainās piejūras kāpas kvalitāte ir 

vērtējama kā laba, jo tiek nodrošināta pietiekama saules gaisma, kas ir nepieciešama, lai 

attīstītos un saglabātos mežainām kāpām raksturīgā veģetācija. Eksperte S. Elksne secinājumu 

sadaļā norādīja, ka, īstenojot paredzēto darbību, tiks iznīcināts īpaši aizsargājams biotops 

2180 Mežainās piejūras kāpas ~ 0,5 ha lielā platībā un īpaši aizsargājams biotops 9080* 

Staignāju meži ~ 0,6 ha lielā platībā. Paredzētās darbības īstenošanas laikā būtiskāko negatīvo 

ietekmi rada atmežošana, jo tā kā konstatētie īpaši aizsargājamie biotopi ir meža biotopi, tad 

nocērtot mežu, biotops ir uzskatāms par iznīcinātu. Ja, pēc nociršanas teritorija tiek atstāta 

dabiskai atjaunošanai un tajā netiek veiktas nekādas darbības, lai biotopi atjaunotos esošajā 

stāvoklī, nepieciešams ļoti ilgs laika posms, kamēr mežaudze sasniegtu esošu vecumu. 

Papildus negatīvu ietekmi uz atmežošanas neskarto biotopa 9080* Staignāju meži daļu var 

radīt būvniecības tehnikas pārvietošanās izcirstajā daļā, kas rodoties iebrauktām risēm, var 

radīt hidroloģiskā režīma izmaiņas, proti, uz iebrauktām risēm veidojas ūdens notece no 

pārējās teritorijas, tādējādi susinot to.  

Dabas aizsardzības pārvalde 2020. gada 19. maija vēstulē Nr. 3.27/2510/2020-N norādīja, ka 

žoga būvniecība Dzintara ielā 63, Rīgā atstās negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamiem 

biotopiem 2180 Mežainās piejūras kāpas un 9080* Staignāju meži, jo tiks ietekmēta un 

iznīcināta īpaši aizsargājamo biotopu platība. Vienlaikus Dabas aizsardzības pārvalde 

secināja, ka atbilstoši MK noteikumu Nr. 204 31. punktam paredzētā darbība ir pieļaujama, 

tomēr tika norādīts, ka ir nepieciešams ievērot MK noteikumu Nr. 204 12.5. apakšpunktu 

 Dabas lieguma zonā aizliegts no 15. marta līdz 31. jūlijam veikt mežsaimniecisko darbību, 

izņemot meža ugunsdrošības un ugunsdzēsības pasākumus, meža atjaunošanu ar rokas 

darbarīkiem, bīstamo koku (koku, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību, tuvumā esošās 

ēkas vai infrastruktūras objektus) ciršanu un novākšanu un meža nekoksnes vērtību ieguvi. 

Ņemot vērā, ka Dabas aizsardzības pārvalde ir kompetentā iestāde par īpaši aizsargājamām 

dabas teritorijām un dabas vērtībām, Dienesta ieskatā žoga izbūve ir pieļaujama, ja tiks 
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ievērotas Dabas aizsardzība pārvaldes vēstulē un ekspertes S. Elksnes atzinumā izvirzītās 

prasības. 
 

6. Secinājumi: 

Pēc visas izvērtētās dokumentācijas Dienesta ieskatā paredzētai darbībai nav piemērojams 

ietekmes uz vidi novērtējums un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 

(NATURA 2000) novērtējums, jo galvenās iespējamās ietekmes ir aptvertas ietekmes uz vidi 

sākotnējā izvērtējuma laikā un ir konstatēts, ja tiks ievērotas MK noteikumos Nr. 204, kā arī 

Dabas aizsardzības pārvaldes un sugu un biotopu ekspertes S. Elksnes izvirzītās prasības, tad 

ietekmes uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas parku „ Piejūra” (NATURA 2000) var 

tikt samazinātas līdz minimumam. 

                                                                                                                                                                

7. Izvērtētā dokumentācija:  

1. Ierosinātājas pilnvarotās personas 2020. gada 16. aprīlī Dienestā reģistrētais 

iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai. 

2. 2020. gada 15. aprīļa sertificētas sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes 

S. Elksnes (sertifikāts Nr.120 un sertifikāts derīgs līdz 2022. gada 3. augstam) 

atzinums. 

3. 2020. gada 20. maijā reģistrētā Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule 

Nr. 3.27/2510/2020-N. 

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

5. Rīgas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam (1.0 redakcija). 

6. Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais 

kontrolsaraksts. 
 

8. Sabiedrības informēšana: 

Dienests ar 2020. gada 21. aprīlī vēstuli Nr. 11.4/3375/RI/2020 „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. 

 

9. Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:  

Ierosinātāja pilnvarotās personas viedoklis izteikts iesniegumā Dienestam un iesniegumam 

klāt pievienotajos dokumentos. Dienests, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepriekš 

sākotnējā izvērtējumā minētos faktus un apsvērumus, secina, ka ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūra un ietekmes uz Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 

2000) novērtējuma procedūra paredzētajai darbībai nav nepieciešama, jo tā neatbilst likuma 

,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantā noteiktajam un 1.pielikumā noteiktajām 

darbībām, minētajai darbībai nav paredzama būtiska negatīva un kompleksa ietekme uz vidi 

un iespējamās ietekmes ir identificētas ietekmes sākotnējā izvērtējuma ietvaros.  

Dienestam pastāv iespēja piemeklēt pārdomātus risinājumus negatīvās ietekmes uz vidi 

novēršanai un/vai mazināšanai, izvirzot nosacījumus tehniskajos noteikumos.  

 

10. Piemērotās tiesību normas: 

1. Administratīvā procesa likums. 



Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI20SI0048 

5 
 

2. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

3. Aizsargjoslu likums. 

4. Ministru kabineta 2006. gada 26. marta noteikumi Nr. 204 „Dabas parka „Piejūra” 

individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

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 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 350 „Noteikumi par īpaši 

aizsargājamo biotopu veidu sarakstu”. 

7. Rīgas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam (1.0 redakcija). 

 

Lēmums:  

Nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru ierosinātajai darbībai – žoga izbūvei 

Dzintara ielā 63 (zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0100 109 2016, 0100 109 0084), 

Rīgā. 

 

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

nav atsevišķi pārsūdzams. 

 

 

Direktora p.i.,  

Direktora vietniece                                                                                                      L.Ābele 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

Luksta 67084252 

ilze.luksta@vvd.gov.lv 

 


