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Par noteikumu projektu "Grozījumi Ministru 

kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos Nr. 18 

"Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi 

uz vidi un akceptē paredzēto darbību"" 

 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 

noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra 

noteikumos Nr. 18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi 

un akceptē paredzēto darbību"" (turpmāk – Noteikumu projekts). LPS 

viedokli atbalsta arī Lielo pilsētu asociācija. 

 Vēršam uzmanību uz to, ka gan patreiz spēkā esošajos Ministru 

kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumos "Kārtība, kādā novērtē 

paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību", gan 

Noteikumu projektā ir paredzēts raksturot jomas, kuras paredzētā darbība var 

būtiski ietekmēt, tostarp bioloģiskā daudzveidība (piemēram, īpaši 

aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes, 

īpaši aizsargājamie un Eiropas nozīmes biotopi un mikroliegumi).  

Savukārt, noteikumu 35. punkts nosaka, ka, ja paredzētā darbība var 

būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju, novērtē attiecīgās darbības ietekmi uz 

šo teritoriju un ziņojumā kā atsevišķu sadaļu ietver ietekmes uz Natura 2000 

teritoriju novērtējuma ziņojumu (saskaņā ar novērtēšanas kritērijiem un 

novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju, kas noteikta normatīvajos 

aktos par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Natura 2000 teritoriju). 

Attiecīgi Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 300 

“Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju (Natura 2000)  ir paredzēti konkrēti gadījumi, kādos 

novērtējuma ziņojumā ietver informāciju ar pamatojumu, kāpēc paredzēto 

darbību nepieciešams īstenot jebkurā gadījumā, ja, atbilstoši novērtējuma 

rezultātiem, paredzētās darbības ietekme uz Natura 2000 teritoriju, tās 
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ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķiem 

būs būtiski negatīva (9.8. apakšpunkts). 

 Ne visas valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir 

Natura 2000 teritorijas, kā arī ne visi īpaši aizsargājamie un Eiropas nozīmes 

biotopi un īpaši aizsargājamās sugas un to dzīvotnes atrodas Natura 2000 

teritorijās, tāpat var būt gadījumi, kad paredzamā darbība var negatīvi 

ietekmēt netālu esošu mikroliegumu, taču attiecībā uz iepriekš minētajiem 

objektiem nav paredzēti nekādi izņēmumi, tādējādi potenciāli var rasties 

situācija, ka, piemēram, sabiedrības veselības vai drošības intereses nevar tikt 

nodrošinātas, ja tas rada negatīvu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību ārpus 

Natura 2000 teritorijām. 

 LPS lūdz papildināt Noteikumu projekta 2. pielikumu ar punktu 

šādā redakcijā: “pamatojumu, kāpēc paredzēto darbību nepieciešams 

īstenot jebkurā gadījumā (ja atbilstoši novērtējuma rezultātiem paredzētās 

darbības ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kas nav Natura 

2000 teritorijas, to ekoloģiskajām funkcijām, integritāti un izveidošanas un 

aizsardzības mērķiem, kā arī  mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem un 

Eiropas nozīmes biotopiem un īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm 

ārpus Natura 2000 teritorijām būs būtiski negatīva), lai nodrošinātu: 

1. Sabiedrībai nozīmīgu interešu (arī sociālo vai ekonomisko interešu) 

apmierināšanu (ja būtiski netiek ietekmētas Eiropas Savienības 

prioritārās sugas vai biotopi); 

2. Sabiedrības veselības aizsardzības apmierināšanu; 

3. Sabiedrības drošības interešu apmierināšanu, t.sk., satiksmes drošības 

interešu nodrošināšanu gadījumos, ja tiek būvēta vai rekonstruēta 

transporta infrastruktūra; 

4. Vides aizsardzības interešu apmierināšanu; 

5. Citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanu”.  
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Sandra Bērziņa, Padomniece vides aizsardzības jautājumos  

67508521, 26527258, sandra.berzina@lps.lv 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

 

 

 


