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Tehniskie noteikumi Nr.LI17TN0113 

 
(izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta trešo ,ceturto  un piekto daļu un 

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

tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 15.punktu) 

 

Derīgi līdz 2042.gada 4.janvārim 

 

Juridiskā persona, kura gatavojas 

veikt darbību (iesniedzējs): 

AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, 

struktūrvienība „LVM Zemes dzīles”, juridiskā 

adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālruņa 

numurs 67602075, elektroniskā pasta adrese 

lvm@lvm.lv 

 

  

Paredzētā darbības nosaukums: Smilts-grants un smilts ieguve atradnē       

„Mucenieki - LVM” 

 

Paredzētās darbības norises vieta:  Smilts-grants un smilts atradne ”Mucenieki-LVM”, 

Aizputes novada Kazdangas pagastā, nekustamajā 

īpašumā „Bojas”, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 6468 008 0119, AS „Latvijas valsts meži” 

Dienvidkurzemes reģiona Apriķu meža iecirkņa 

250.kvartālā                   

     

    Pamatojums AS “Latvijas valsts meži”  LVM Zemes dzīles 

2017.gada 9.marta iesniegums ietekmes uz vidi 

sākotnējam izvērtējumam  

Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes  

2017.gada 16.maija  ietekmes sākotnējais izvērtējums 

Nr.LI17SI0024. 

 

Vides aizsardzības prasības: 
1. Ievērot likuma „Par zemes dzīlēm” un MK noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība” prasības veicot smilts-grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu smilts-grants un 

smilts atradnē „Mucenieki - LVM”. 
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2. Derīgo izrakteņu (dabas resursu) nodokļa aprēķināšanu un nomaksāšanu veikt ievērojot 

Dabas resursu nodokļa likumu un MK noteikumus Nr.404„Dabas resursu nodokļa 

aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu atļaujas”.  

3. Apkalpojošā personāla, ieguves tehnikas, darbības rezultātā radītos sadzīves un ražošanas 

atkritumus apsaimniekot atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam. 

4. Ieguves tehnikas, kravu pārvadāšanas autotransporta darbības laikā nepārsniegt trokšņu 

emisiju pieļaujamās robežvērtības un vibrācijas atbilstoši MK noteikumiem 

Nr.16„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un Nr.163„Noteikumi par trokšņa 

emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām”. 

5. Derīgo izrakteņu ieguves projektā norādīt derīgo izrakteņu ieguvei, uzglabāšanai plānotās 

platības un rekultivācijas materiālu uzglabāšanai plānotās platības; izmantojamās iekārtas 

un tehnoloģijas. 

6. Nodrošināt faktiski iegūto derīgo izrakteņu apjoma uzskaiti mērvienībās, kurās akceptēti 

krājumi un piešķirts limits. 

7. Putekļu veidošanās ietekmes mazināšanai un ierobežošanai sausos un karstos laika 

periodos veikt atradnes darba laukumu un frakcionēto materiālu krautņu, brauktuvju un 

pievadceļu laistīšanu. 

8. Ja pārtrauc derīgo izrakteņu ieguvi ilgāk par pieciem gadiem, nepieciešams nodrošināt 

derīgo izrakteņu ieguves vietas konservāciju un ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīto 

dokumentu saglabāšanu. 

9. Ieguves tehnikas uzpildīšanas vietu ar degvielu un eļļām nodrošināt ar šādus naftas 

produktus absorbējošiem materiāliem, lai iespējamo noplūžu gadījumos spētu savlaicīgi 

neitralizēt un savākt apkārtējā vidē nonākušos ķīmiskos produktus. 

10. Veikt derīgo izrakteņu ieguvi, un pēc ieguves pabeigšanas savlaicīgu atradnes teritorijas 

ainavisku rekultivāciju atbilstoši izstrādātajam derīgo izrakteņu ieguves projektam un  

Rekultivācijas plānam.   

11. Pēc projekta realizācijas informāciju ar paziņojumu par zemes lietošanas veida maiņu no 

meža uz citi meža infrastruktūras objekti iesniegt Valsts meža dienestā atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.384 „Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites 

noteikumi”.  

Izvērtētā dokumentācija: AS “Latvijas valsts meži”  LVM Zemes dzīles pavadvēstule „Par 

ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu”  uz 1 lpp. un 2017.gada 9.marta iesniegums ietekmes uz 

vidi sākotnējam izvērtējumam uz 7 lpp. un tam pievienotās dokumentu kopijas uz 27 lpp. ;        

AS “Latvijas valsts meži”  LVM Zemes dzīles pavadvēstule „Par ietekmes uz vidi sākotnējo 

izvērtējumu”  uz 1 lpp. un 2017.gada 5.aprīļa  iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējam 

izvērtējumam uz 7 lpp. un tam pievienotās dokumentu kopijas uz 27 lpp.; Dabas aizsardzības 

pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmu  „OZOLS”; Aizputes novada teritorijas plānojumu 

2012.-2023.gadam 

Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis : 

Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības 2017. gada 20.marta vēstulē Nr. VM3.5-

3/340 sniegta informācija: 

1) nekustamajam īpašumam „Bojas” ar zemes vienības kadastra apzīmējumu Nr. 

64680080119, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, ir spēkā esoša (2016.gadaā meža valsts 

reģistrā aktualizēta) meža inventarizācija. 

2) zemes vienības kadastra apzīmējumā Nr. 64680080119 plānots atmežot meža zemi 

250. kvartāla  4.,5.,6.,14. nogabalos un daļu no 15.nogabala, kopā 13,672 ha platībā.Pēc meža 

inventarizācijas datiem minētajā platībā nav reģistrētas īpaši aizsargājamas vai aizsargājamas 

dabas teritorijas, kultūras pieminekļivai aizsargjoslas( saskaņā ar Aizsargjoslu likumu). 

3) atmežošana ir pieļaujama un veicama saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.  
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Aizputes novada domes 07.03.2017. Nr. 2.1.16/IZZ- 108  izziņā sniegta informācija, ka saskaņā 

ar Aizputes novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam (apstiprināts ar Aizputes novada 

domes 2012.gada 28.marta lēmumu Nr.141, prot.Nr. 6§ 42), nekustamais īpašums „Bojas” 

Kazdangas pagastā, Aizputes novadā ar kadastra apzīmējumu nr. 64680080119 atrodas „Mežu 

teritorijas” (M) funkcionālajā zonā. Plānotā zemes īpašuma izmantošana derīgo izrakteņu 

iegūšanai atbilst Aizputes novada teritoriijas plānojumam. Aizputes novada dome neiebilst 

derīgo izrakteņu iegūšanai, ja tā tiek veikta likumā noteiktā kārtībā. 

 

Piemērotā tiesību normas:  

1. Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmā  daļa,  64. panta pirmā daļa, 65.panta 

pirmā  daļa, 76., 77., 78. un 79.pants.    

2. Aizsargjoslu likuma 12., 13., 34., 35., 42.pants. 

3. Likuma „Par zemes dzīlēm” 4.,10.,14.,15.,16.pants. 

4. Dabas resursu nodokļa likuma 1., 3., 4., 12.pants. 

5. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4., 15., 16., 17.pants. 

6. Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumi Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves 

kārtība”.  

7. Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumu Nr.404 „Dabas resursu aprēķināšanas 

un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”  25., 

26.punkts. 

8. Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un 

pārvaldības kārtība” 6., 7., 11., 13., 14.punkts. 

9. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”  2., 15., 22., 25., 26.punkts.  

10. Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumu  Nr.163 „Noteikumi par trokšņa emisiju 

no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām” 1., 2., 5., 6., 7., 37., 38.punkts. 

11. Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumi Nr.384 „Meža inventarizācijas un Meža 

valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”.  

                                                                                                   

        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 tehniskos noteikumus var apstrīdēt mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas Vides 

pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides 

pārvaldē, Jaunā ostmala 2a, Liepāja,  LV-3401. 

 

Direktore                         /paraksts/*                                                         I.Sotņikova    

 

Liepāja, Datums skatāms laika zīmogā  

 

 

* ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU  

 

Siltāne, 63489582 

iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv 
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