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Valmierā

2017. gada 6. aprīlī

Atzinums Nr. VA17AZ0094
Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami
Adresāts (iesniedzējs): 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.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk tekstā – Pārvalde)
saņemts un izvērtēts Īpaši aizsargājamā pieminekļa kultūras pieminekļa – Turaidas
muzejrezervāts iesniegums ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus inženierbūvju –
automašīnu stāvlaukumu – pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai nekustamajā
īpašumā „Turaidas stāvlaukumi”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0292, 8068
009 0404, 8068 009 0415, Turaidā, Krimuldas novadā.
Saskaņā ar iesniegto un izvērtēto informāciju plānota esošo automašīnu stāvlaukumu
(„Turaidas automašīnu stāvlaukums Nr.1”, būves kadastra apz. 8068 009 0292 002; „Turaidas
automašīnu stāvlaukums Nr.2”, būves kadastra apz. 8068 009 0404 001; „Turaidas automašīnu
stāvlaukums Nr.4”, būves kadastra apz. 8068 009 0415 001, par ko noslēgts zemes nomas
līgums ar Krimuldas novada domi) pārbūve, ievērojot valsts autoceļa P8 Inciems – Sigulda –
Ķeguma posma km 8,3 – 12,5 pārbūves būvprojekta risinājumu. Paredzētā darbība ietver: esošo
stāvlaukumu pārbūvi, izbūvējot asfaltbetona segumu stāvlaukumos, izbūvējot ietves (ar betona
bruģakmens ieklājumu), paredzot autostāvlaukuma ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0292
paplašināšanu (par 80 vietām), speciālas novietnes automašīnām un velosipēdiem izbūvi,
autostāvlaukumu apgaismojuma ierīkošanu, vienotu dizaina objektu izvietošanu un
apstādījumu izveidošanu. Projektā iekļauta autostāvlaukumu lietus notekūdeņu novadīšanas un
attīrīšanas sistēmas izbūve.
Paredzētās darbības norise vieta atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā
Natura 2000 – Gaujas nacionālā parka ainavu aizsardzības zonā. Paredzētā darbība atbilst
Krimuldas novada teritorijas plānojumam (no 2016. gada).
Lietas ietvaros Pārvalde ir saņēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes 2017. gada 3. aprīla
Atzinumu Nr.3.14/129/2017-N-E „Par autostāvlaukumu pārbūvi” –, kas sniegts par to, ka
automašīnu stāvlaukumu pārbūve un tiem pieguļošās teritorijas labiekārtošana Krimuldas
novada, Krimuldas pagasta nekustamajā īpašumā „Turaidas stāvlaukumi”, zemes vienībā ar
kadastra apzīmējums 8068 009 0292, 8068 009 0404, 8068 009 0415, ir pieļaujama un tai nav
paredzama negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un dabas vērtībām tajā.
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk tekstā – Likums) 13. panta pirmā
un otrā daļa noteic, ka, ja, ievērojot sākotnējā izvērtējuma rezultātus, pieņemts lēmums
nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējumu, Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus

attiecībā uz konkrēto paredzēto darbību. Savukārt Ministru kabineta 2015. gada 17. janvāra
noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai
darbībai” (turpmāk tekstā – 2015. gada Noteikumi Nr. 30) 2. punkts noteic, ka tehniskie
noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav
nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, vai šo noteikumu pielikumā minētajām darbībām.
Esošu automašīnu stāvlaukumu pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0292, 8068 009 0404, 8068 009 0415 nav
nepieciešams ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums –, atbilstoši Likuma 3.2 panta pirmajā
daļā un 2. pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Paredzētajai darbībai nav nepieciešami tehniskie
noteikumi, jo tā nav iekļauta 2015. gada Noteikumu Nr. 30 Pielikumā „Darbības, kurām
neieciešami tehniskie noteikumi”.
Pamatojoties uz 2015. gada Noteikumu Nr. 30 13. punktu, Valsts vides dienests
gadījumā, kad iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami,
iesniedzējam izsniedz atzinumu.
Atzinums:
izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā
vides pārvalde sniedz atzinumu par to, ka paredzētajai darbībai – automašīnu stāvlaukumu
pārbūvei un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai nekustamajā īpašumā „Turaidas
stāvlaukumi”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8068 009 0292, 8068 009 0404, 8068
009 0415, Turaidā, Krimuldas novadā – tehniskie noteikumi nav nepieciešami.
Vienlaikus Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde informē, ka
paredzētā darbība jāveic, ievērojot šādas vides aizsardzības prasības:
Būvdarbos izmantojot tehniku, uz vietas jābūt absorbenta materiāliem –, nosacījums
izvirzīts, lai nodrošinātu savlaicīgu naftas produktu savākšanu un novērstu vides
piesārņojumu.
2. Būvniecības atkritumus apsaimniekot tā, lai negatīvi neietekmētu apkārtējo vidi; atkritumi
jāsavāc un jānodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam –, nosacījums izvirzīts
atbilstoši „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 4. panta otrās daļas, 15. panta pirmās
daļas un 17. panta otrās daļas prasībām.
3. Būvdarbos izmantot smilts, grants vai smilts – grants materiālu saskaņā ar likuma „Par
zemes dzīlēm” 10., 11.1 panta nosacījumiem, t.i., ja:
3.1. materiāls iegūts atradnē, kuras īpašnieks vai apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu
izmantošanas atļauju/ licenci vai;
3.2. iegūts būvniecības darbu rezultātā, t.sk. dīķu u.c. ūdenstilpju ierīkošanas, tīrīšanas vai
padziļināšanas rezultātā un par to ir saņemta dabas resursu lietošanas atļauja.
4. Izbūvēt lietus notekūdeņu no autostāvlaukumu teritorijas organizētu savākšanas un
novadīšanas sistēmu ar attīrīšanas iekārtām (smilts daļiņu uztvērēju un naftas produktu
atdalītāju).
5. Attīrīto notekūdeņu izplūdi nodrošināt esošajā grāvī. Veikt izplūdes vietas nostiprināšanu, lai
novērstu erozijas procesu.
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