
 

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 
par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu 

 

(atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 9. un 10. punktam) 

 

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka 09.11.2021. ir 

pieņemts lēmums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu: 

 

Paredzētās darbības iesnieguma 

iesniegšanas datums 
04.11.2021.  

Paredzētās darbības nosaukums 

Projektu “Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras 

attīstība dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta) grants 

ceļa seguma uzlabošana teritorijas apsaimniekotāju un 

operatīvajam transportam ar caurtekas izbūvi starp 

lagūnām” (Projekts 1), “Antropogēno slodzi mazinošas 

infrastruktūras attīstība dabas parkā „Piejūra” (Natura 

2000 vieta) grants ceļš teritorijas apsaimniekotāju un 

operatīvā transporta vajadzībām” (Projekts 2) un 

“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras attīstība 

dabas parkā „Piejūra” (Natura 2000 vieta) Veselības taka” 

(Projekts  3) realizācija. 

Iesniedzējs 
Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90011524360, 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

Paredzētās darbības norises 

vietas adrese 

Nekustamie īpašumi Rīgas valstpilsētas administratīvajā 

teritorijā ar zemes vienību kadastra apzīmējumiem 0100 

103 2060 (Projekts 1); 0100 109 0002, 0100 109 0112, 

0100 109 0096 (Projekts 2); 0100 109 0002 (Projekts 3). 

Atrašanās īpaši aizsargājamā 

dabas teritorijā 

Darbības vietas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā 

– dabas parkā “Piejūra”  

Atrašanās Rīgas jūras līča 

piekrastes aizsargjoslā 
 

Projektu 1 un 3 realizācija skar Baltijas jūras un Rīgas 

jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslu  

Atrašanās virszemes 

ūdensobjektu aizsargjoslā 
 

Projekta 2 realizācija tiek plānota tiešā Buļļupes tuvumā  

Informācija par paredzēto 

darbību 

Projekts 1 ietver viena grants ceļa seguma uzlabošanu 

teritorijas apsaimniekotāju un operatīvā transporta 

vajadzībām 660 m garumā un vienas caurtekas izbūvi starp 

lagūnām (13 m garumā). 

Projekts 2 ietver grants ceļa teritorijas apsaimniekotāju un 

operatīvā transporta vajadzībām izbūvi. 

Projekts 3 ietver viena grants ceļa izbūvi teritorijas 

apsaimniekotāju un operatīvā transporta vajadzībām 1km 

garumā.  

 

Atsauksmes vai priekšlikumus par paredzēto darbību 10 darba dienu laikā rakstiski var 

iesniegt Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski 

lielriga@vvd.gov.lv.  
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