Par Valsts vides dienesta kompetenci un pārbaudēm
būvniecības nozarē, informācijas apmaiņa ar
būvvaldēm (t.sk. IVN un tehniskie noteikumi)
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
direktora vietniece, Kontroles daļas vadītāja Līga Zvirbule
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes
Atļauju daļas vadītājs Gunārs Ģeida
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Likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
iekļautie ietekmes uz vidi sākotnējā
izvērtējuma pamatprincipi
3.pants. Ietekmes novērtējuma principi
Ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šādiem principiem:
1) ietekmes novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās darbības
plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā;
2) ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto
informāciju un informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un
pašvaldībām, kā arī sabiedrības līdzdalības procesā, tai skaitā no sabiedrības
iesniegtajiem priekšlikumiem;
3) (izslēgts ar 15.09.2005. likumu);
4) sabiedrībai — fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī to apvienībām,
organizācijām un grupām (turpmāk — sabiedrība) ir tiesības iegūt informāciju par
paredzētajām darbībām un piedalīties ietekmes novērtēšanā;
41) ierosinātājs nodrošina paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrisko
apspriešanu sabiedrībai pieejamā vietā un laikā;
5) vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi zinātniski
pierādījumi par paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas
aizdomas, ka paredzētā darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic piesardzības
pasākumi;
6) novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu
"piesārņotājs maksā", piesardzības un izvērtēšanas principu;
7) paredzēto darbību, kurai ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, aizliegts sadalīt
vairākās darbībās, jo tādējādi netiek pienācīgi novērtēta paredzētās darbības
kopīgā ietekme.
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Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma
nepieciešamība

3.2 pants. Sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība
(1) Sākotnējais izvērtējums nepieciešams:
1) šā likuma 2.pielikumā minētajām paredzētajām darbībām;
2) paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt šā likuma 4.1
pantā minētās teritorijas;
3) izmaiņām esošajās darbībās:
a) ja izmaiņas atbilst šā likuma 2.pielikumā minētajām robežvērtībām,
b) ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas šā likuma
2.pielikumā minētās robežvērtības un izmaiņu apjoms ir 25 procenti
no minētās robežvērtības un vairāk,
c) ja citas izmaiņas akceptētajās, notiekošajās vai pabeigtajās
darbībās, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. un 2.pielikumā minētajiem
objektiem, var izraisīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;
4) vairākām līdzīgām paredzētajām darbībām, kuras ietekmē vienu un
to pašu teritoriju un kuru izmaiņu rezultātā summāri tiks sasniegtas
šā likuma 1. vai 2.pielikumā minētās robežvērtības;
5) citām paredzētajām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi,
ņemot vērā šā likuma 11.pantā minētos kritērijus.
(2) Vērtējot darbības izmaiņu apjomu saskaņā ar šā panta pirmās
daļas 3.punktu, ņem vērā plānoto un pēdējo piecu gadu laikā veikto
izmaiņu summu vai plānoto un kopš iepriekšējā sākotnējā izvērtējuma
pabeigšanas veikto izmaiņu summu.
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Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma
nepieciešamība izmaiņām esošajās darbībās
(piemērs: derīgo izrakteņu ieguve
• Ja izmaiņas atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi
novērtējumu”
2.pielikumā
minētajām
robežvērtībām – derīgo izrakteņu ieguve 5 ha vai
lielākā platībā vai kūdras ieguve 25 ha vai lielākā
platībā.
• Ja izmaiņu rezultātā tiks sasniegtas vai pārsniegtas
šā likuma 2.pielikumā minētās robežvērtības un
izmaiņu apjoms ir 25 % no minētās robežvērtības
un vairāk – derīgo izrakteņu ieguve esošās atradnē
vai esošās atradnes paplašināšana uzlūkojama par
izmaiņām esošajā likuma 2.pielikuma objektā – tad
jāskatās kopsakarībā ar noteikto izmaiņu apjomu –
vai nepārsniedz 25 % no 2.pielikuma robežvērtības
(attiecīgi 1,25 ha un 6,25 ha).
• Plānotā ieguve un ieguve esošajā atradnē ir
saistītas darbības un summāri veido vienotu derīgo
izrakteņu ieguves vietu (platību).
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Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais
izvērtējums (izraksts no likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma (1)
7) hidroelektrostaciju būvniecība, ja:
a) tiek būvēta jauna hidroelektrostacija,
b) tiek rekonstruēta esoša hidroelektrostacija, tādējādi
ietekmējot hidroloģisko vai hidroģeoloģisko režīmu;
8) vēja elektrostaciju būvniecība, ja:
a) to skaits ir 5 elektrostacijas un vairāk,
b) to jauda ir 5 megavati un vairāk,
c) tā paredzēta tuvāk nekā 500 metru attālumā no
dzīvojamām mājām, izņemot gadījumus, kad vēja
elektrostacija paredzēta dzīvojamās mājas
elektroapgādei un tās jauda ir 20 kilovatu un vairāk,
d) būves augstums pārsniedz 30 metrus un tā paredzēta
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai tuvāk nekā 1
kilometra attālumā no īpaši aizsargājamas dabas
teritorijas, izņemot dabas pieminekļu — aizsargājamu
akmeņu (dižakmeņu) un aizsargājamu koku (dižkoku) —
teritoriju, vai no īpaši aizsargājamo putnu sugu
aizsardzībai izveidota mikrolieguma;
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Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais
izvērtējums (izraksts no likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma (2)
10. Infrastruktūras projekti:
1) rūpniecisko teritoriju ierīkošana, ja to platība ir 2,5 hektāri un vairāk;
2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai
kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20kilometrus, vairāk nekā
300automašīnām paredzētas autostāvvietas);
5) jauna ceļa būvniecība:
a) ja tā garums ir 1 kilometrs un vairāk,
b) ja tas paredzēts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vai paredzēts 100 metru attālumā no tās;
51) ostu un kuģu piestātņu, arī zvejas ostu, būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā
likuma 1.pielikums);
6) jaunu iekšējo ūdensceļu būvniecība, ja to garums ir 500 metru un vairāk;
7) aizsprostu un citu ūdens uzkrāšanai paredzētu konstrukciju būvniecība, ja ūdens tilpums
ūdenskrātuvē pārsniedz 3 000 000 kubikmetrus;
10) ūdensvadu ierīkošana, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus;
11) dambju, molu un citu būvju būvniecība jūrā, kur iespējamas krasta pārmaiņas, izņemot esošo
būvju uzturēšanu;
12) pazemes ūdeņu ieguve un pazemes ūdeņu mākslīga papildināšana, ja gada kopējais apjoms ir 1
000 000 un vairāk kubikmetru;
13) mākslīgu ūdensteču un ūdenstilpju izveidošana, ja tās ir garākas par 0,5 kilometriem vai to
platība ir lielāka par 10 hektāriem;
16) dambju, molu un citu būvju būvniecība plūdu novēršanai;
17) jūras krastu nostiprināšana;
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Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais
izvērtējums (izraksts no likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma (3)
11. Pārējās darbības:
1) sacīkšu trašu un mehānisko transportlīdzekļu izmēģinājumu poligonu izveidošana, ja tie
atrodas ciemu un pilsētu robežās vai ja to garums ir 1 kilometrs un vairāk;
2) atkritumu apglabāšanas iekārtas (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma
1.pielikums);
1
2 ) atkritumu pārstrādes un apstrādes iekārtas, ja to jauda ir 5 tonnas diennaktī (visas
darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);
4) dūņu izvietošanas vietu būvniecība;
5) metāllūžņu glabāšanas vietu (arī teritoriju, kas paredzētas vairāk nekā 300 nolietoto
transportlīdzekļu glabāšanai) ierīkošana;
7) mākslīgo minerālšķiedru ražošanas iekārtu uzstādīšana;
9) kapsētu ierīkošana [arī mājas (istabas) dzīvnieku kapsētu ierīkošana];
10) iekārtu būvniecība tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu pārstrādei, kuri nav
paredzēti izmantošanai pārtikā;
11) bīstamo atkritumu šķirošanas laukumi;
12) ēku un būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā;
13) grunts novietņu ierīkošana aizsargājamās jūras teritorijās, izņemot aizsargājamās
jūras teritorijas "Nida–Pērkone" un "Rīgas līča rietumu piekraste”.
12. Tūrisms un atpūta:
1) slēpošanas trašu, pacēlāju un gaisa tramvaju ierīkošana un ar to saistītie pasākumi;
2) jahtu un citu mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošana, ja tās paredzētas
vairāk nekā 5 mazizmēra kuģošanas līdzekļu uzņemšanai vienlaikus;
3) viesnīcu, viesu namu vai viesnīcu kompleksu būvniecība ārpus apdzīvotajām vietām un
ar to saistītie attīstības pasākumi, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku
uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;
4) pastāvīgu kempinga vietu ierīkošana, ja tās var nodrošināt vairāk nekā 25 cilvēku
uzņemšanu vienlaikus vai ja tās paredzētas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;
5) tematisko parku ierīkošana.
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Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas
teritorijās (Natura 2000)
4.1 pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes
aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000)
(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma
6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski
ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura
2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. pielikumā un kuras
īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā
likuma 14.1 pantu, tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo
dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi
noteiktu kārtību.
(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību, kādā
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), nosaka Ministru
kabinets.
(3) Ja paredzētajai darbībai veic ietekmes novērtējumu un šīs
darbības īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes
aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), veic novērtējumu
par ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju
(NATURA 2000) un novērtējuma ziņojumu ietver ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumā (turpmāk — ziņojums) saskaņā ar
normatīvajos aktos par ietekmes novērtējumu noteikto kārtību.
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Informācija par Eiropas nozīmes
aizsargājamām dabas teritorijām
(Natura 2000)
• Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 333
teritorijas – 4 dabas rezervāti, 4 nacionālie
parki, 239 dabas liegumi, 37 dabas parki, 9
aizsargājamo ainavu apvidi, 7 aizsargājamās
jūras
teritorijas
un
24
mikroliegumi.
Sauszemes teritorijas aizņem 12% jeb 787729
ha no Latvijas sauszemes kopplatības.
• Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie
aizsardzības noteikumi (ja tādi ir izstrādāti)
• Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumi Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju
vispārējie
aizsardzības
un
izmantošanas noteikumi”:

Dabas lieguma un dabas pieminekļa teritorijā
aizliegts iegūt derīgos izrakteņus, izņemot pazemes
ūdens ieguvi personiskām vajadzībām (atbilstoši
noteikumu 16.14. un 40.2. apakšpunktam).
1
0

Likuma “Par ietekmi uz vidi novērtējumu”
11.pants. Kritēriji, pēc kuriem novērtējama
paredzētās darbības ietekme uz vidi
1)

paredzēto darbību raksturojošie faktori: apjoms, paredzētās darbības
un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme, dabas resursu
izmantošana, atkritumu rašanās, piesārņojums un traucējumi, avāriju
risks (tehnoloģijas vai izmantojamās vielas);

2)

paredzētās darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības
raksturojošie faktori: līdzšinējais zemes izmantošanas veids, attiecīgajā
teritorijā esošo dabas resursu relatīvais daudzums, kvalitāte un
atjaunošanās iespējas, dabiskās vides absorbcijas spēja, pievēršot
īpašu uzmanību ar mežu klātajām teritorijām, teritorijas, kurās
piesārņojuma līmenis ir augstāks, nekā paredz vides kvalitātes
normatīvi, iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā, vēsturiski,
arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas;

2.1) paredzētās darbības ietekme uz: īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
starptautiskas nozīmes mitrājiem, mikroliegumiem, Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, aizsargjoslām ap pazemes
ūdens ņemšanas vietām un virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām,
īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem
biotopiem;
3)

paredzētās darbības iespējamā ietekme uz vidi, ko vērtē atbilstoši šā
panta 1., 2. un 2.1 punktā noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā
paredzētās darbības: apjomu (ietekmei pakļautās teritorijas lielumu un
cilvēku daudzumu tajā), iespējamo pārrobežu ietekmi, ietekmes
nozīmīgumu un kompleksumu, ietekmes varbūtību, ietekmes ilgumu,
biežumu un atgriezeniskumu.
1
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Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma
procedūra (1)

Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumi
Nr.18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi
uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.
Trīs darbdienu laikā pašvaldībai un biedrībai “Vides
aizsardzības
klubs”
elektroniski
tiek
nosūtīts
informatīvais paziņojums par paredzēto darbību, kā arī
ievietots VVD tīmekļa vietnē. Paziņojuma saturs: paredzētās

darbības iesnieguma iesniegšanas datums; paredzētās darbības nosaukums
un īss apraksts; paredzētās darbības iespējamās norises vietas (adreses) un
zemes vienību kadastra apzīmējumi, vai paredzētā darbība tiks veikta īpaši
aizsargājamā teritorijā vai mikroliegumā (t.sk. Natura 2000), Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā vai virszemes
ūdensobjekta aizsargjoslā.

Ja nepieciešams, septiņu darbdienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu
informāciju.
Ja sākotnējam izvērtējumam nepieciešams eksperta
atzinums, izdevumus, kas saistīti ar eksperta darbu, sedz
darbības ierosinātājs. Atzinuma sniegšanai sugu un
biotopu aizsardzības jomā pieaicina attiecīgajā jomā
sertificētu ekspertu.
Nepieciešamības gadījumā tiek pieprasīta informācija
no Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta,
VSIA “LVĢMC” un pašvaldības.
1
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Ietekmes uz vidi sākotnējā
izvērtējuma procedūra (2)
• Valsts vides dienests pieņem lēmumu par
atteikumu
veikt
sākotnējo
izvērtējumu,
ja
paredzētā darbība ir aizliegta ar normatīvajiem
aktiem: izņemot šādus gadījumus:
1) paredzētā darbība neatbilst vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam;
2) Ministru kabinets atbilstoši likumam "Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām" ir izdevis
rīkojumu
par
to,
ka
paredzētā
darbība
nepieciešama
sabiedrībai
nozīmīgu
interešu
apmierināšanai.
• Valsts vides dienests veic ietekmes sākotnējo
izvērtējumu 20 dienu laikā pēc iesnieguma
saņemšanas un rezultātu kopā ar izvērtējumā
apkopoto informāciju un paredzētās darbības
iesniegumu
nosūta
kompetentajai
institūcijai
(VPVB) lēmuma pieņemšanai.
1
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VVD sagatavoto ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu skaits
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Tehniskie noteikumi paredzētajai darbībai

2015.gada 27.janvāra Ministru kabineta
Noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides
dienests
izdod
tehniskos
noteikumus
paredzētajai darbībai”
3. Persona, kura gatavojas veikt darbību
(turpmāk – iesniedzējs), pirms darbības
uzsākšanas iesniedz Valsts vides dienestā
(turpmāk – dienests) attiecīgu iesniegumu.
4. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski,
reģistrējoties
dienesta
vienotās
vides
informācijas sistēmā "TULPE" un aizpildot
attiecīga parauga iesniegumu.
5. Iesniegums nav jāiesniedz, ja darbība
saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi
novērtējumu" dienestā ir pieteikta sākotnējā
izvērtējuma veikšanai.

1
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Tehnisko noteikumu sagatavošanas
procedūras turpinājums
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Numerācijas skaidrojums
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Izdoto TN, AZ, TA un TP kopskaits Valsts vides dienestā
pēdējo trīs gadu laikā

2400
2200
2000
1800

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2013.g.

2014.g.

2015.g.

2013.g. 2014.g. 2015.g.

1957

2278

1898
1
9

Izsniegto tehnisko noteikumu, atzinumu
un atteikumu sadalījums pēdējo trīs
gadu laikā
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Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā iekļauto
darbību interpretācija
• 1.6. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu ierīkošana;
• 2.1. iekārtu uzstādīšana elektroenerģijas, tvaika un karstā ūdens
ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda ir 0,2 MW un vairāk;
• 2.2. vēja elektrostaciju uzstādīšana vai būvniecība;
• 6. Pārtikas rūpniecība:
6.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrādes un pārstrādes
ražotņu ierīkošana;
6.2. piena pirmapstrādes un pārstrādes ražotņu ierīkošana, ja piena
daudzums pārsniedz vienu tonnu diennaktī (ja viena tonna diennaktī ir
gada vidējais rādītājs);
6.3. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražotņu ierīkošana;
6.4. zivju produktu un zivju eļļas ražotņu ierīkošana;
6.5. gaļas pārstrādes ražotņu ierīkošana;
6.6. kafijas, tējas, garšvielu, konditorejas izstrādājumu, sīrupa un pārtikas
piedevu ražotņu ierīkošana;
6.7. graudu pārstrādes ražotņu ierīkošana;
6.8. ceptuvju ierīkošana, kuru jauda pārsniedz divas tonnas gatavās
produkcijas diennaktī;
6.9. rauga, iesala, cukura un cietes ražotņu ierīkošana.
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Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai” pielikumā iekļauto
darbību interpretācija

• 8.7. mākslīgu ūdensobjektu izveidošana, ja to platība ir lielāka par 0,1 ha
un tie atbilst kādam no šiem kritērijiem:
8.7.1. tie atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo
zonu;
8.7.2. tos uzpilda no virszemes ūdeņiem vai arī tiem ir notece virszemes
ūdensobjektā.
• 9.4. jahtu un citu mazizmēra kuģošanas līdzekļu piestātņu ierīkošana;
• 10.4. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku pārbūve, ja ēka atrodas:
10.4.1. virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot ciemu un pilsētu
teritorijas;
10.4.2. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, izņemot neitrālo zonu un ciemu
un pilsētu teritorijas.
• 10.9. paredzētās darbības īstenošana ķīmiskajā aizsargjoslā ap ūdens
ņemšanas vietām.
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Problēmjautājumi (1)

Ministru
kabineta
2014.gada
19.augusta
noteikumu
Nr.500
“Vispārīgie būvnoteikumi”
13. punkts:
“Pirms
būvniecības
ieceres
iesnieguma iesniegšanas būvniecības
ierosinātājam ir tiesības saņemt
institūciju
tehniskos
un
īpašos
noteikumus, ja attiecīgās jomas
normatīvie akti nosaka šādu tehnisko
noteikumu nepieciešamību, kā arī
saņemt no inženiertīklu īpašniekiem
pieslēgšanās
(atslēgšanās)
vai
inženiertīklu šķērsošanas tehniskās
prasības.”

Iekļauts, lai paātrinātu būvniecības procesu
laika grafiku, bet praksē rodas problēmas:
• iesniedzējs
nav
gatavs
sniegt
nepieciešamo informāciju par plānoto
objektu būvniecību t.sk. nav būvniecības
ieceres dokumentācijas, nav datu par
apjomiem (ēkām un komunikācijām, būves
lietošanas veida, apbūves laukumiem,
novietojumu) – informācija nepieciešama,
lai
pievienotu
tehnisko
noteikumu
pielikumā (saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30
“Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod
tehniskos
noteikumus
paredzētajai
darbībai” 22.punktā iekļauto nosacījumu)
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Problēmjautājumi (2)

• Būvapjomi, kas iesniegti VVD atšķiras no tiem, kas iesniegti Būvvaldē, iekļauti
būvprojektā un veikta būvniecība.
• VVD palielinājies iesniegumu skaits būvniecībai, kam nav izsniegta būvvaldes
sagatavotā būvatļauja.
• Tiek iesniegti iesniegumi plānotajai apbūvei nekustamajiem īpašumiem, kuriem
nav piekļuves – piebrauktuves.
• Būvatļaujas izsniegtas būvniecībai vietās, kur tas nav atļauts saskaņā ar teritorijas
plānojumu un apbūves noteikumiem (piemēram, applūstošā teritorija; zemes
vienības platības neatbilstība vai apbūves blīvuma ierobežojumi).
• Darbības virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās: Aizsargjoslu likuma 6. un 7.panti
– par aizsargjoslām un 35., 36., 37.panti – par ierobežojumiem aizsargjoslās.
• Tehniskie noteikumi tiek pieprasīti darbībām, kas ir jau iesāktas vai jau pabeigtas
(saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 “Kārtība,
kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”
3.punktā iekļauto nosacījumu: ”Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms
darbības uzsākšanas iesniedz Valsts vides dienestā attiecīgu iesniegumu”).
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Problēmjautājumi (3)
• Būvvaldēm nav vienotas pieejas būvniecībai krasta kāpu aizsargjoslā
un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura
2000)- ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma nepieciešamība:
1.Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma “Darbības,
kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” 11.punkta 12)ēku un
būvju būvniecība, pārbūve, atjaunošana un restaurācija Baltijas jūras
un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā.
2.Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.1 pants “Paredzētās
darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijā (Natura 2000)
nosaka kārtību, kādā veicama ietekmes novērtēšanas procedūra .
Savukārt 4.panta otrajā daļā iekļauta prasība, ka “ierosinātājs
iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz
paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem”.
Natura 2000 teritorijām ir atšķirīgi aizsardzības un apsaimniekošanas
režīmi – no minimāliem ierobežojumiem aizsargājamo ainavu apvidos
līdz pat pilnīgam saimnieciskās darbības aizliegumam dabas rezervātos.
Teritorijas ir uzskaitītas likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām" pielikumā. Iesakām izmantot Dabas aizsardzības pārvaldes
publiski
pieejamo
Dabas datu
pārvaldības sistēmu OZOLS:
http://ozols.daba.gov.lv/pub/
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Problēmjautājumi (4)

Pirmās grupas būves:
1) Mazēka (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2)
2) Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta
dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume,
garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2
3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa
ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”:
22. Ierosinot pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, būvvaldē iesniedz:
22.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;
22.2. grafiskos dokumentus:
22.2.1. objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā – ražotāja būvizstrādājuma tehnisko
dokumentāciju un grafisko dokumentu ar ēkas fasādi;
22.2.2. situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz zemes
robežu plāna, kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri;
157. Pēc būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs būvvaldē iesniedz:
157.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta II daļu;
157.2. izpildmērījuma plānu (ar ēkas novietni, izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus
izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā –, ja mainījusies situācija apvidū;
157.3. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu – ēkām virs 25 m2.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 “Kārtība, kādā Valsts vides dienests
izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” Pielikuma 10.punkta 4.apakšpunktu tehniskie
noteikumi nepieciešami jaunu ēku būvniecībai vai esošo ēku pārbūvei, ja ēka atrodas: virszemes
ūdensobjektu aizsargjoslā (izņemot ciemu un pilsētu teritorijas) un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā
(izņemot neitrālo zonu un ciemu un pilsētu teritorijas) – vienīgais kritērijs ir ēkas atrašanās
vieta.
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Būvprojekta saskaņošana VVD

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
74.Būvvalde, saņemot būvatļaujā norādītos
dokumentus, kas apliecina projektēšanas
nosacījumu
izpildi,
pārliecinās,
ka
būvprojekts atbilst vietējās pašvaldības
teritorijas
plānošanas
dokumentiem,
būvprojektam
ir
izstrādātas
visas
nepieciešamās sadaļas, kā arī ir saņemta
tehnisko noteikumu izdevēja piekrišana
būvprojekta risinājumiem, apstiprinot, ka
būvprojektā
ievērotas
visas
tehnisko
noteikumu prasības un, ja nepieciešams,
vides pieejamības un insolācijas prasības.

Iekļautais
nosacījums
par
tehnisko
noteikumu izdevēja piekrišanu būvprojekta
risinājumiem vairākkārt tika izdiskutēts
starpministriju sanāksmēs, jo esošā budžeta
ietvaros Valsts vides dienests (ar esošo
darbinieku kapacitāti)
74.punktā iekļauto
nosacījumu
nevar
izpildīt
nodrošinot
atbilstošu kvalitāti.
VVD uzskata, ka iespējamās neatbilstības
tehniskajos
noteikumos
iekļautajām
prasībām jāatklāj iespējami agrākā stadijā
t.i. izskatot projektu (pašlaik ir Būvvaldes
kompetencē),
nevis
pie
nodošanas
ekspluatācijā, kad ir jau par vēlu.

174. Šo noteikumu 74. punktā noteikto pienākumu
uz būvprojekta ģenerālā plāna apstiprināt, ka
ievērotas tehnisko noteikumu prasības, Valsts
vides dienests pilda ar 2018. gada 1. janvāri.
(MK 22.12.2015. noteik umu Nr. 804 redakcijā)
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VVD pārbaudes būvniecības nozarē
•

•

Paredzētās darbības vietas pārbaude pirms
ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma
veikšanas;
VVD
sagatavoto
tehniskajos
noteikumos
iekļauto vides aizsardzības prasību ievērošanas
pārbaudes: izņēmuma gadījumos, jo Būvniecības likuma

18.panta pirmā daļā noteikts, ka būvdarbu kontroli atbilstoši
šajā likumā noteiktajai kompetencei veic būvvaldes,
institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, un biroja
būvinspektori — attiecīgajās institūcijās nodarbinātas
personas, kuras ir ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības
arhitektūras
vai
būvniecības
jomā
un
reģistrētas
būvinspektoru reģistrā, savukārt ceturtās daļas 4.punktā
noteikts, ka būvinspektori pārliecinās par vides aizsardzības
prasību ievērošanu būvlaukumā un par konstatētajiem
trūkumiem informē institūcijas, kuras veic vides valsts
kontroli;

•

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.
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Objektu nodošana ekspluatācijā (1)

Tehniskajos noteikumos ietvertās vides aizsardzības
prasības ievērotas, nav atkāpju no sākotnēji pieteiktās
paredzētās darbības. Atzinums par objekta gatavību
nodošanai ekspluatācijā.
Realizējot būvniecības ieceri/paredzēto darbību ir
atkāpes no sākotnēji pieteiktās darbības, izmaiņas
būvprojektā akceptētas būvvaldē, taču izmaiņas nav
pieteiktas un saskaņotas Valsts vides dienestā. Izmaiņas,
kurām VVD var piekrist. Izmaiņas, kurām VVD nepiekrīt.

2
9

Objektu nodošana ekspluatācijā (2)

Paredzētā darbība nav pieteikta Valsts vides dienestā. Nav veikts
IVSI un nav izsniegti tehniskie noteikumi, bet tiek prasīts atzinums
par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā vai izteikts lūgums
novērtēt atbilstību vides aizsardzības prasībām. Kādas tam ir sekas?
Objekts tiek pieņemts ekspluatācijā arī tad, ja fiziska vai juridiska persona saņem
negatīvu vērtējumu?
(Ūdenssaimniecības attīstības projekti; darbības, kuru
realizācijai bija jāsaņem TN ( arī IVSI)).
LAPK 88.panta septītās zīmes trešā un ceturtā daļa (paredzētās darbības
veikšana bez RVP izdotiem tehniskiem noteikumiem vai RVP izdoto
tehnisko noteikumu neievērošana).

Būvniecības likuma 15. panta trešā daļa: būvatļauju neizdod, ja
nav veikts paredzētās būvniecības sākotnējais izvērtējums vai
ietekmes uz vidi novērtējums gadījumā, kad to nosaka normatīvie
akti. Kas notiek praksē?
Būvvaldes iesniegums, piemērojot Būvniecības likuma 18. panta
piekto daļu.
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Būvniecības likuma 18. panta piektās
daļas piemērošana

Ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās

daļas

1.punktu

būvniecību,

viņš

konstatē
aptur

patvaļīgu

būvdarbus

un

uzraksta attiecīgu atzinumu, bet iestāde
pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu, ja
konkrētā objekta būvniecību attiecīgajā
teritorijā

nepieļauj

normatīvie

akti

vai

būvdarbi uzsākti pirms atzīmes izdarīšanas
būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu
izpildi — neatkarīgi no apstākļiem, kādēļ
attiecīgā darbība nav tikusi veikta;

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpas

un piekrastes aizsargjosla,
virszemes

ūdensobjektu

(

upes,

ezeri)

aizsargjoslas,
ĪADT aizsardzības režīmi.
Aprobežojumi un aizliegumi noteiktu darbību
realizācijai,
aktos

(

kas

noteikti

Aizsargjoslu

individuālie

izmantošanas

normatīvajos
likums,

aizsardzības

noteikumi

ĪADT
un

(18.panta

piektās daļas 1.punkts – par iepriekšējā
stāvokļa atjaunošanu).
.
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Būvniecības likuma 18. panta piektās
daļas piemērošana
Ja būvinspektors saskaņā ar šā panta ceturtās
daļas 1.punktu konstatē patvaļīgu būvniecību,

Būvniecības likuma 18. panta piektās daļas

viņš aptur būvdarbus un uzraksta attiecīgu

2.punkts – attiecībā uz visiem

atzinumu, bet iestāde pieņem vienu no šādiem

gadījumiem,

lēmumiem:

jāsaņem

TN

konkrētajā
2) par atļauju veikt būvniecību pēc būvniecību

regulējošu normatīvo aktu prasību izpildes, bet
gadījumos, kad patvaļīgas būvniecības rezultātā
nodarīts

kaitējums

videi,

novēršanas

vides

un

regulējošos

normatīvajos

—

arī

dabas
aktos

pēc

tā

aizsardzību
noteiktajā

kārtībā. Ja lēmums par atļauju veikt būvniecību
būvvaldes noteiktajā termiņā netiek izpildīts,
būvvalde var lemt par iepriekšējā stāvokļa
atjaunošanu.

kad

izpildījumā

bija

-

realizācija

un

konkrētajā

akceptēta,

normatīvajos

SIVN,

darbības

vietā
būtu

jāveic

tiem

aktos

ievērojot
noteikto

saskaņošanas procedūru.
Problēma

–

kaitējumu,

novērtēt
ja

ir

videi

nodarīto

veikta

patvaļīga

būvniecība un lietā nav zināmi apstākļi
pirms būvniecības – secīgi arī nodarītā
kaitējuma novēršana ir problemātiska.
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Būvniecības likuma 18. panta
ceturtās daļas 4.p un septītā daļa
Veicot
būvdarbu
kontroli,
būvinspektori
atbilstoši to iestāžu kompetencei, kurās viņi
nodarbināti, pārliecinās par vides aizsardzības
prasību
ievērošanu
būvlaukumā
un
par
konstatētajiem trūkumiem informē institūcijas,
kuras veic vides valsts kontroli.
Darbības ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem

Notekūdeņu apsaimniekošana
Būvniecības atkritumu apsaimniekošana –
joma, kurā tiek pieļauti pārkāpumi, saņemtas
sūdzības un ir jāuzlabo būvniecības atkritumu
plūsmu izsekojamības uzraudzība

(līgums par būvniecības atkritumu
apsaimniekošanu vai atbilstoša AAA, ja paši veic
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu; BRAPUS;
būvniecības atkritumu izmantošana būvniecības
procesā – apstrādāti vai pārstrādāti būvniecības
atkritumi, atzīme par to būvprojektā)

Ja saskaņā ar 18. panta ceturtās daļas
4.punktu

būvinspektors

būvlaukumā

konstatēt atkāpes no vides prasībām, kas
radījušas

vai

var

radīt

bīstamību

vai

būtisku kaitējumu, viņš ir tiesīgs apturēt
būvdarbus

un

uzraksta

attiecīgu

atzinumu. Būvvalde var pieņemt lēmumu
par atļauju turpināt būvdarbus pēc tam,
kad no institūciju, kas veic vides valsts
kontroli,

saņemta

informācija

par

konstatēto trūkumu novēršanu.
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Paldies par uzmanību!

