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   Liepājā                                                                                                  2019.gada 2.oktobrī 
 

 

L Ē M U M S Nr. LI19VL0096 
Par atteikumu veikt atkārtotu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un grozījumu veikšanu 

tehniskajos noteikumos derīgo izrakteņu ieguvei smilts – grants un smilts atradnē 
„Mucenieki-LVM”. 

 

Adresāts:  

 AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, struktūrvienība „LVM Zemes dzīles”, 

juridiskā adrese Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004, tālruņa numurs 67610015, elektroniskā pasta 

adrese lvm@lvm.lv. 
 

Iesniedzēja prasījums: 

AS „Latvijas valsts meži” lūdz atkārtotu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un grozījumu 

veikšanu tehniskajos noteikumos derīgo izrakteņu ieguvei smilts – grants un smilts atradnē 

„Mucenieki -LVM”. AS „Latvijas Valsts meži” plāno derīgo izrakteņu pārstrādi un minerālo 

materiālu ražošanu smilts- grants un smilts atradnē „Mucenieki - LVM”, tādēļ lūdz veikt 

atkārtotu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un veikt nepieciešamos papildinājumus vai 

grozījumus Nr.LI17TN0113, paredzot atļaut izmantot derīgo izrakteņu pārstrādi un minerālo 

materiālu ražošanu. 

 

Faktu konstatējums: 

[1] Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde (turpmāk – Pārvalde) 2017.gada 

16.maijā veica ietekmes sākotnējo izvērtējumu Nr.LI17SI0024AS „Latvijas valsts meži” 

(turpmāk –Iesniedzējs) paredzētajai darbībai smilts-grants un  smilts  ieguvei derīgo izrakteņu 

ieguvei noteiktā limita 13,672 ha platībā  atradnē ”Mucenieki-LVM”. Paredzētās darbības 

vieta – Aizputes novads Kazdangas pagasts nekustamais īpašums „Bojas”, zemes vienības 

kadastra apzīmējums 6468 008 0119, Apriķu meža iecirkņa 250.kvartāls . Ietekmes sākotnējā 

izvērtējuma Nr.LI17SI0024 rezultātā tika pieņemts lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras nepiemērošanu.  

Atradnei „Mucenieki –LVM” tuvumā  izvietotas derīgo izrakteņu atradnes : 

[1.1] „Grantnieki” (kadastra Nr.6468 008 00160) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 

6468 008 0033  derīgo izrakteņu limits noteikts 1,42 ha platībā; 

[1.2] „Aizpute - Grantnieki” iecirknis „Grantnieki” (kadastra Nr. 6468 008 0016)   zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 6468 008 0033 derīgo izrakteņu limits noteikts 13,908 ha 

platībā; 

1.3]  „Dimas” (kadastra Nr. 6468 012 0088) 2.zemes vienība ar kadastra Nr. 6468 012 0050 

derīgo izrakteņu limits noteikts 10,109 ha platībā. 
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Pārvalde 2017.gada 25.maijā Iesniedzējam izdeva tehniskos noteikumus Nr.LI17TN0113  

saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 

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, un tie derīgi līdz 2042.gada 4.janvārim. 

 

Tomēr secināms, ka Pārvaldei bija jāpieņem lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru (turpmāk –IVN), jo apjoma ziņā (Novērtējuma likuma 11.panta pirmās daļas 

1.punkts un trešās daļas 1.punkts) derīgo izrakteņu ieguve bija  sasniegusi platību, kas atbilst 

IVN kvalificējošam kritērijam( 25 ha)  saskaņā ar Novērtējuma likuma 1.pielikuma „Objekti, 

kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punktu,  taču  pieļauta kļūda  pieņemot  

lēmumu nepiemērot IVN. To, cik būtiska būs paredzētās darbības ietekme, var noskaidrot 

veicot IVN. Pārvaldes 2017.gada 16.maija sākotnējā izvērtējuma Nr. LI17SI0024 rezultātā 

pieņemtajā lēmumā nav piemērots IVN derīgo izrakteņu ieguvei atradnē „Mucenieki LVM”, 

līdz ar to pārkāpts Novērtējuma likuma  4.panta pirmās daļas 5.punkta b.apakšpunkts. 

 

[2] Pārvalde 2019.gada 3.jūnijā saņēma Iesniedzēja iesniegumu „Par atkārtotu ietekmes uz 

vidi sākotnējo izvērtējumu un grozījumu veikšanu tehniskajos noteikumos derīgo izrakteņu 

ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Mucenieki -LVM””. Iesniedzējs plāno derīgo 

izrakteņu pārstrādi un minerālo materiālu ražošanu smilts - grants un smilts atradnē 

„Mucenieki -LVM”, lūdz veikt atkārtotu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un veikt 

nepieciešamos papildinājumus vai grozījumus tehniskajos noteikumos Nr.LI17TN0113, 

paredzot atļaut izmantot derīgo izrakteņu pārstrādi un minerālo materiālu ražošanu (turpmāk-

Paredzētā darbība).  
 

[3]Administratīvā procesa likuma 10.pantā ir nostiprināts tiesiskās paļāvības princips – 

privātpersonas tiesības paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, 

kuras pieļaušanā privātpersona nav vainojama, nedrīkst radīt privātpersonai nelabvēlīgas 

sekas. Tomēr prettiesiskā situācija, pati par sevi nav tiesiskās paļāvības pārkāpums. Atbilstoši 

tiesu judikatūrai, tiesiskās paļāvības pincips nav absolūts.  

2017.gada 16.maijā Iesniedzēja paredzētajai darbībai smilts-grants un  smilts  ieguvei derīgo 

izrakteņu ieguvei noteiktā limita 13,672 ha platībā  atradnē ”Mucenieki-LVM” ietekmes 

sākotnējo izvērtējuma Nr.LI17SI0024 rezultātā pieņemtais  lēmums par ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras nepiemērošanu nevar būt par pamatu, lai Pārvalde arī turpmāk lemtu 

pretēji spēkā esošās tiesību normās imperatīvi noteiktajai kārtībai. Tādējādi Iesniedzējas 

paļāvība uz to, ka attiecīgā prettiesiskā situācija turpināsies, nav aizsargājama. Konkrētajos 

faktiskajos apstākļos priekšroka dodama tiesiskuma principam. 

[4] Paredzētajai darbībai jāveic ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 

 

Pieņemtais lēmums: 

 Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu  veikt  

atkārtotu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu un grozījumu veikšanu tehniskajos 

noteikumos derīgo izrakteņu ieguvei smilts – grants un smilts atradnē „Mucenieki -LVM”.  

Piemērotās tiesību normas: 

1. Administratīvā procesa likuma 10.pants, 65.panta ceturtā daļa, 66.panta pirmā daļa, 

76.panta otrā daļa, 77.panta pirmā daļa, 79.panta pirmā daļa. 87.panta ceturtā daļa. 

2. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta pirmās daļas 4.punkts un 5.punkta 

b.apakšpunkts, 11.panta pirmās daļas 1.punkts un trešās daļas 1.punkts, 13.panta trešā daļa. 

1.pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25.punkts. 
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Lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides pārraudzības 

valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Liepājas reģionālajā vides pārvaldē, Jaunā 

ostmalā 2a, Liepājā, LV-3401.  

 

Direktors                                                                                               R.Pečulis 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Siltāne  63489582 

iveta.siltane@ vvd.gov.lv  
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