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Zināšanai: Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
Olaines novada pašvaldībai

Par ietekmes uz vidi novērtējumu
Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk - Birojs) ir saņēmis Valsts
vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk - Dienests) 2020. gada
28. septembra ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. RI20SI0082, kurā ietverts lēmums
piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Karjeru izstrāde” (reģistrācijas Nr.
40103392256) (turpmāk - Ierosinātāja) ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu (smilts)
ieguvei nekustamajā īpašumā “Kūdras krautuve” (zemes vienības kadastra apzīmējums
8080 001 0412), Olaines pagastā, Olaines novadā.
Informējam, ka gadījumā, ja Ierosinātāja lemj plānoto darbību realizēt un veikt
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
(turpmāk - Novērtējuma likums) 14. pants paredz konsultācijas ar pašvaldību par paredzēto
darbību pirms ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas. Saskaņā ar Ministru kabineta
2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi
uz vidi un akceptē paredzēto darbību” (turpmāk – Noteikumi Nr. 18) 19. punktu „Pirms
paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas ierosinātājs rakstiski nosūta
pašvaldībai informāciju par paredzēto darbību, aprakstot paredzētās darbības ieceri”.
Tāpat lūdzam Ierosinātājai veikt sabiedrības informēšanas un paziņojuma publicēšanas
darbības saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. pantu. Ņemot vērā Dienesta lēmumā (2020. gada
28. septembra ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI20SI0082) ietvertos apsvērumus
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi būtiskumu, Birojs saskaņā ar Novērtējuma likuma
15. panta otro daļu pieprasa organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi, ņemot
vērā valstī noteiktos ierobežojumus attiecībā uz sabiedriskās apspriešanas organizēšanu
klātienē. Aicinām sekot līdzi normatīvo aktu izmaiņām saistībā ar Covid-19 izplatību, tai
skaitā par nosacījumiem sanāksmju organizēšanā.
Ierosinātājai saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmo daļu un Noteikumu
Nr. 18 22. punktā noteikto vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā
jāpublicē paziņojums par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida
priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli jāinformē

nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās
darbības teritoriju. Paziņojumā jānorāda Noteikumu Nr. 18 24. punktā un 25. punktā noteiktā
informācija. Ierosinātājai minēto paziņojumu elektroniski jāiesniedz Birojam un pašvaldībai
ievietošanai tīmekļa vietnēs.
Saskaņā ar Novērtējuma likuma 16. panta pirmo daļu un Noteikumu Nr. 18 29. punktu
darbības ierosinātājam Birojā jāiesniedz rakstveida pieprasījums ietekmes uz vidi novērtējuma
programmas izstrādei.
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