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RĒZEKNES REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Zemnieku iela 5, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64622597, fakss 64638215, e-pasts rezekne@rezekne.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. RE19TN0016
Izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru
kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredzētajai darbībai” 13. punktu un pielikuma 8.8. apakšpunktu.

Derīgi līdz 2024. gada 31. janvārim
Persona, kura gatavojas veikt
darbību (iesniedzējs):

AS „Latvijas valsts meži”, reģistrācijas numurs
40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV – 1004, tālruņa
numurs 64607161, elektroniskā pasta adrese
lvm@lvm.lv

Paredzētās darbības nosaukums:

Meža autoceļa „Jegorovas purva ceļš” būvniecība

Paredzētās darbības norises vieta:

Baltinavas novads, nekustamais īpašums „Baltinavas
masīvs” ar kadastra numuru 3844 008 0007, zemes
vienības kadastra apzīmējums 3844 007 0086, LVM
Ziemeļlatgales mežsaimniecības Kārsavas meža iecirkņa
135. kvartālā,
nekustamais īpašums „Sivanovka” ar kadastra numuru
3844 007 0076, zemes vienības kadastra apzīmējums
3844 007 0076,
nekustamais īpašums „Egļuciems” ar kadastra numuru
3844 003 0071, zemes vienības kadastra apzīmējums
3844 007 0034

Pamatojums:

2019. gada 21. janvārī reģistrētais iesniegums tehnisko
noteikumu saņemšanai.

Vides aizsardzības prasības:
1.

Jaunbūvējamais 0,35 km garais autoceļa posms shematiski norādīts tehnisko noteikumu
pielikumā. Brauktuves platums līdz 6 m.

2.

Būvdarbu veikšanas procesā nepieļaut saglabājamo koku bojāšanu. Koku aizsardzības
pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā.

3.

Nodrošināt esošo meža meliorācijas sistēmas grāvju saglabāšanu. Zemes vienībā ar
kadastra apzīmējumu 3844 007 0086, 135. kvartāla 2. un 4. nogabalā ir aizliegts ierīkot
jaunus meliorācijas grāvjus.

4.

Paredzēt, ka pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī, veicot planēšanas darbus būvlaukumā,
tiks veikta derīgās augsnes kārtas noņemšana un uzglabāšana turpmākai izmantošanai.

5.

Projektā aprēķināt izraktās grunts vai augsnes apjomu, kas tiks iesaistīts saimnieciskajā
apritē. Ja tiks iegūti un realizēti vairāk nekā 1000 m3 derīgo izrakteņu, projektā paredzēt
dabas resursu lietošanas atļaujas saņemšanu Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālajā
vides pārvaldē.

6.

Izstrādāt darbu organizācijas projektu (plānu), kurā norādīt pagaidu būvmateriālu
krautuves un tehnikas novietnes vietas. Nepieciešamības gadījumā paredzēt sadzīves
telpas un pārvietojamās biotualetes strādnieku vajadzībām.

7.

Paredzēt pagaidu atkritumu savākšanas un uzglabāšanas vietas izveidošanu īslaicīgai
atkritumu uzglabāšanai pirms atkritumu nodošanas atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumam, ņemot vērā, ka ir aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos atkritumus, kā arī
sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem.

8.

Projektā paredzēt pasākumus un rīcības plānu avāriju situācijām naftas produktu noplūžu
gadījumos no būvniecības darbos izmantojamās tehnikas, tajā skaitā sorbenta esību darbu
veikšanas vietā.

9.

Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt pasākums teritorijas sakārtošanai (būvmateriālu
pagaidu krautņu uzglabāšanas, tehnikas atrašanos vietu, atkritumu pagaidu uzglabāšanas
vietu sakārtošanu). Nav pieļaujama būvatkritumu atstāšana uz lauka vai mežā, tādejādi
degradējot apkārtējās teritorijas.

10. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem ceļiem un kvartālstigām. Lai nodrošinātu uguns
apsardzības vajadzības, ieprojektēt ūdens ņemšanas vietu.
11. Vismaz 14 darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā uzaicināt reģionālās vides
pārvaldes pārstāvi, lai izvērtētu objekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem. Sagatavot
darbu izpildes dokumentāciju, tajā skaitā dokumentus, kas apliecina ceļa izbūvei
nepieciešamo derīgo izrakteņu likumisko izcelsmi, līgumus par atkritumu un notekūdeņu
apsaimniekošanu (ja tādi radās).
Izvērtētā dokumentācija:
1. AS „Latvijas Valsts meži” LVM Mežsaimniecības Meža infrastruktūras Latgales
reģiona 2019. gada 21. janvāra vēstule Nr. 4.1-2_00p3_230_19_118 uz 27 lapām;
2. Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības 2019. gada 25. janvāra vēstule
Nr. VM1.5-5/38 uz 1 lapas;
3. Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam;
4. Valsts zemes dienesta kadastra informācijas sistēmas dati;
5. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” informācija.
Piemērotās tiesību normas:
1. Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkts;
2. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. pants, 15. panta pirmā daļa, 16. panta pirmā
daļa, 17. panta pirmā daļa un 19. panta pirmā daļa;
3. Likuma „Par zemes dzīlēm” 10. panta pirmās daļas 1. un 3.punkts, 11. 1 panta pirmā
daļa;
4. Dabas resursu nodokļa likuma 12. panta otrā, trešā daļa, 1. pielikums;
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5. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumi Nr. 633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi” 139., 140., 141., 143., 144., 167., 249. punkts;
6. Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumi Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”.
Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis:
2019. gada 25. janvārī Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālā vides pārvalde saņēma
Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības vēstuli Nr. VM1.5-5/38 par pieteikto
darbību meža zemē, kurā ir norādīts, ka plānotās darbības vietā zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 3844 007 0086 135. kvartāla 2. un 4. nogabalā 50 m no purva malas saskaņā ar
Aizsargjoslu likumu un Baltinavas novada teritorijas plānojumu ir noteikta aizsargjosla
Sivanovkas purvam. Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 936 „Dabas
aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā” 7. punktā noteikts, ka aizsargjoslās ap
purviem ir aizliegts ierīkot jaunus meliorācijas grāvjus, kas varētu nosusināt purva
ekosistēmu, tāpēc ceļa būve ir projektējama un būvējama tā, lai tā neizmaina mitruma režīmu
purvā. Šis nosacījums ņemts vērā izvirzot vides aizsardzības prasības šajos tehniskajos
noteikumos.
Tehnisko noteikumu Nr. RE19TN0016 pielikums ir šo tehnisko noteikumu neatņemama
sastāvdaļa.
Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar
Ministru kabineta 2015. gada 27. februāra noteikumiem 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 tā spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Rēzeknes reģionālajā vides
pārvaldē, Zemnieku ielā 5, Rēzeknē, LV – 4600.

Ē. Ruskule

Direktore
(paraksts un tā atšifrējums)

Rēzekne, 2019. gada 1. februāris

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kotova, 64638203
inese.kotova@rezekne.vvd.gov.lv
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Tehnisko noteikumu Nr. RE19TN0016 pielikums
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