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Reă. Nr. 1.-5.2/          

LR Vides ministrijai 
Valsts Kancelejai 

 
Atzinums par likumprojektu “Grozījumi likumā 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, VSS-1084 

 
Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds” ir iepazinies ar š.g. 16. jūlij ā valsts sekretāru sanāksmē 
izsludināto likumprojektu “Grozījumi likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (VSS-1084) 
un izsaka sekojošus būtiskus iebildumus: 
 
1) likumprojekta 17. panta (4) daĜas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: “Sabiedrībai ir tiesības 
30 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daĜā minētā paziĦojuma publicēšanas laikrakstā un 
interneta mājas lapā rakstiski nosūtīt ierosinātājam un kompetentajai institūcijai priekšlikumus 
vai viedokĜus par ziĦojumu.” 
 
Pamatojums: Panta (1) daĜa nosaka, ka informācija par ziĦojuma sabiedrisko apspriešanu ir pieejama gan 
internetā, gan laikrakstā, līdz ar to šai informācijai internetā un laikrakstā ir jābūt pieejamai vienlaicīgi. 
 
2) svītrot likumprojekt ā paredzēto grozījumu attiecībā uz 2. pielikuma 2. punkta 
1. apakšpunktu un redakcionāli precizēt 2. pielikuma 2. punkta 1. apakšpunkta pašlaik spēkā 
esošo redakciju: 
“1) projekti, kas paredz uzsākt derīgo izrakteĦu ieguvi derīgo izrakteĦu iegulās, kuru platība ir 
lielāka par 5 hektāriem, vai kūdras iegulās, kuru platība ir lielāka par 25 hektāriem, neatkarīgi no 
izstrādei paredzētās platības;” 
 
Pamatojums: Nav saprotams, kāds ir pamatojums mehāniski palielināt platības, no kurām piemērojams sākotnējais 
izvērtējums visu veidu derīgo izrakteĦu ieguvei. Pie tam pašlaik spēkā esošā redakcija paredz izvērtējumu 
“neatkarīgi no ieguvei paredzētās platības”, ar “atradni” lo ăiski saprotot visus konkrētajā teritorijā pieejamos 
derīgo izrakteĦu krājumus. Jēdziens “iegulas” līdzīgā kontekstā tiek lietots likuma “Par zemes dzīlēm” pielikumā. 
Tāpat arī nav skaidrs, kā tiks izvērtēti un novērsti riski, kas saistīti ar izrakteĦu ieguvi (piemēram, ietekme uz 
gruntsūdeĦiem pieguĜošajās teritorijās, bioloăiski izcili vērtīgu teritoriju iznīcināšana, potenciālā karjera atrašanās 
applūstošajās teritorijās u.c.). Šie riski ir atkarīgi no konkrētās vietas apstākĜiem, nevis no visiem gadījumiem 
vienādi definētas ieguves platības. Risku izvērtēšana nav uzskatāma par nevajadzīgu administratīvo slogu, jo zemes 
īpašnieka rīcība ar viĦa īpašumā esošajām zemes dzīlēm nedrīkst pasliktināt vides kvalitāti piegulošajās teritorijās, 
pie tam likums “Par zemes dzīlēm” paredz, ka “Zemes dzīles ir neatjaunojama vērtība, kas izmantojama vienlaikus 
zemes īpašnieku, valsts un sabiedrības labā”.  
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