
VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084200, fakss 67084212, e-pasts vvd@vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie noteikumi Nr. VA15TN0089 
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otro daļu un Ministru 

kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumi Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos 

noteikumus paredzētajai darbībai” 15.punktu. 
  

 

Derīgi līdz 2020.gada 24.aprīlī 

 

Juridiskā persona, kura gatavojas 

veikt darbību (iesniedzējs): 

 

Valsts aģentūra „Īpaši aizsargājamais kultūras 

piemineklis – Turaidas muzejrezervāts”, reģistrācijas 

Nr.90000012776, juridiskā adrese: Turaidas iela 10, 

Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, kontakttālrunis: 

27801028; elektroniskā pasta adrese: 

turaida.muzejs@apollo.lv,  
 

Paredzētās darbības nosaukums: 
 

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas 

muzejrezervāta – vēsturiskās dīķu kaskādes atjaunošana 

un meža zemes lietošanas kategorijas maiņa  

 

Paredzētās darbības norises vieta: 
 

Nekustamais īpašums „Turaidas muzejrezervāts”, 

Krimuldas pagasts, Krimuldas novads (zemes vienības 

kadastra Nr.8068 009 0175) 

 

Pamatojums: 

 

2015.gada 16.decembrī iesniegtais iesniegums ar lūgumu 

izsniegt tehniskos noteikumus; 2015.gada 19.janvārī un 

19.februārī saņemtā papildu informācija. Vides pārraudzības 

valsts biroja 2015.gada 10.aprīļa Lēmums Nr.93 „Par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” 
 

Vides aizsardzības prasības: 
 

1. Vēsturiskās dīķa kaskādes atjaunošana atļauta īpašuma ziemeļaustrumu daļā saskaņā ar 

iesniegto un izvērtēto shēmu – tehnisko noteikumu 1.pielikumu.  

2. Paredzētās darbības ietvaros atļauta: 

2.1. 8 dīķu atjaunošana to vēsturiskajās vietās; dīķu kopplatība 0,8 ha, dziļums no 1,5 līdz 

2,0 m. 

2.2. Dīķu atjaunošanas (padziļināšanas) laikā izraktā materiāla izlīdzināšana dīķu krastos; 

2.3. Caurteku atjaunošana/ izbūve. 

2.4. Dīķu ūdenslīmeņa regulēšanas iekārtu – meniķu (šandoru) ar dēlīšu aizpildījumu 

pārteces pusē un (plastmasas) guļcauruļu izbūve. 

2.5. Baltalkšņu izciršana dīķu vietās (2.meža kvartāla 2., 8., 9., 10., 12.nogabals). 

2.6. Atmežošana, platība – 0,8 ha. 
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3. Dīķu pietece no Kalnupītes, gruntsūdeņiem un nokrišņiem; dīķu kaskādes notece – 

Kalnupītē. 

4. Ap avotu, kas atrodas zemes vienības austrumu daļā, ievērot vismaz 20 m platu 

aizsargjoslu, kur neveikt saimniecisko darbību un hidroloģiskā režīma maiņu –,  nosacījums 

izvirzīts, ievērojot sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertes Egitas Grolles atzinumā 

(sniegts detālplānojuma izstrādes ietvaros 2012.gada 26.septembrī) izvirzītās prasības. 

5. Dīķu kaskādes atjaunošanas darbu laikā neparedzēt pagaidu laukumus vai pievadceļus. 

6. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas novākt apaugumu, izcirst krūmus un baltalkšņus, noņemt 

auglīgo augsnes kārtu, ko izmantot teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbiem. 

7. Pirms koku ciršanas Rīgas reģionālajā virsmežniecībā saņemt apliecinājumu.  

8. Pēc dīķa kaskādes pēdējā dīķa izveidot nosēdbedri, kas jāpārtīra, kad rakšanas darbi 

pabeigti; rakšanas darbus, ja tas iespējams, veikt mazūdens periodā –, nosacījums izvirzīts, 

lai novērstu pastiprināta uzduļķojuma izplatīšanos pa Kalnupīti un tā nokļūšanu Gaujā. 

9. Izrakto/ iegūto materiālu izlīdzināt dīķu krastos; dīķu krastus veidot lēzenus ar laukakmeņu 

ieklājumu. 

10. Nostiprināt dīķu nogāzes, krastus un hidrotehnisko būvju vietas, lai novērstu zemes erozijas 

procesu (izskalojumus). 

11. Pēc dīķu kaskādes atjaunošanas darbu pabeigšanas sakārtot pieguļošo teritoriju, veikt 

apzaļumošanas un labiekārtošanas darbus.  

12. Nepieļaut naftas produktu nokļūšanu dīķos, gruntī, gruntsūdeņos un Kalnupītē. Vietās, kur 

darbi tiek veikti ar tehniku, jābūt sorbenta materiālam, lai savlaicīgi savāktu iespējamu 

naftas produktu piesārņojumu. 

13. Būvniecības atkritumus apsaimniekot videi un cilvēkiem nekaitīgā veidā. Atkritumus 

savākt un nodot atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.  

14. Realizēt dīķu rakšanas darbu rezultātā iegūto materiālu vairāk nekā 1000 m
3
 apjomā 

pieļaujams pēc tam, kad Valmieras reģionālajā vides pārvaldē saņemta dabas resursu 

lietošanas atļauja (iesniegums atļaujas saņemšanai pārvaldē jāiesniedz 30 dienas pirms 

darbības uzsākšanas. 

15. Vismaz 14 dienas pirms atjaunotās vēsturiskās dīķu kaskādes nodošanas ekspluatācijā 

Valmieras reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu atzinuma saņemšanai par 

atbilstību šajos tehniskajos noteikumos iekļautajām vides aizsardzības prasībām (pie 

nodošanas ekspluatācijā vides aizsardzības inspektoram jāuzrāda būvprojekts u.c. 

dokumenti). 
  

Izvērtētā dokumentācija:  

Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lpp.; ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums uz 6 lpp.; 

iesniedzēja sagatavotā papildu informācija uz 15 lpp.; valsts un pašvaldību institūciju sniegtā 

informācija uz 1 lpp; Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācijas 2015.gada 

30.janvāra Atzinums Nr.3.14/14/2015-N-E „Par paredzēto darbību” uz 2 lpp. 

Detālplānojums „Nekustamajiem īpašumiem „Turaidas muzejrezervāts”, „Rožkalni”, „Ošas”, 

„Valsts autoceļš – P7”, / posms Turaidas centrā/, „Valsts autoceļš – P8”, / posms Turaidas centrā/, 

Pašvaldības ceļš I20” Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā” 

http://old.krimulda.lv/normativie-akti/detalplanojumi 
 

Piemērotās tiesību normas:  

1) Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta otrā daļa. 

2) Administratīvā procesa likums 63.panta pirmās daļas 2.punkts, 64.panta pirmā daļa, 

65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa. 

3) Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumi Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 3., 5., 15., 16.,  21., 24., 25., 

28.punkts. 

http://old.krimulda.lv/normativie-akti/detalplanojumi
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4) Gaujas nacionālā parka likums 3.panta pirmās daļas 1., 3., 8.punkts,  4.
1
 panta pirmā daļa,  

10.panta pirmā un otrā daļa. 

5) Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi’ 38.punkts, 54.punkts, 55.1.apakšpunkts.  

6) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 

13.punkts. 

7) Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un 

meliorācijas būvju būvnoteikumi” 99., 101., 107., 129.punkts.  

8) Vides aizsardzības likums 1.panta 9.punkts, 3.panta pirmās daļas 3., 4.punkts. 

9) Meža likums 1.panta 3.punkts, 12.pants pirmā daļa, 41.panta pirmā daļa. 

10) Likums „Par zemes dzīlēm” 11.
1
 panta pirmā un otrā daļa. 

11) Likums „Par piesārņojumu” 5.panta 1. un 7.pants. 

12) Ūdens apsaimniekošanas likums 7.panta 4.punkts. 

13) Atkritumu apsaimniekošanas likums 1.panta 2., 4.punkts, 4.panta pirmā un otrā daļa, 

15.panta pirmās daļas 2.punkts. 

 

Tehnisko noteikumu 1.pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama sastāvdaļa  

 

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar Ministru 

kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā valsts vides dienests izdod 

tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 25., 26., un 27.punktu. 

Šos tehnisko noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Vides 

pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu varat iesniegt Valmieras reģionālajā vides 

pārvaldē, L.Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201. 
 

 

Direktors A.Liepa 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 

Īrisa Rodiņa 64207268 

irisa.rodina@valmiera.vvd.gov.lv 

mailto:irisa.rodina@valmiera.vvd.gov.lv


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


