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Lēmums Nr. 5-02/29
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Adresāts:
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu putni”, reģistrācijas Nr. 40203289853, juridiskā
adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, elektroniskā pasta
adrese: info@apf.lv (turpmāk – Ierosinātāja).
Paredzētās darbības nosaukums:
Jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveide (turpmāk – Paredzētā darbība).
Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:
Rietumu iela 5 (zemes vienības kadastra apzīmējums 76580030363), Rietumu iela 6 (zemes
vienības kadastra apzīmējums 76580030381), Rietumu iela 7 (zemes vienības kadastra
apzīmējums 76580030368), “Jaunsaimnieki” un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
76580030367, Preiļu pagasts, Preiļu novads (turpmāk kopā saukta – Darbības vieta).
Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura
noteikšanai:
1. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021. gada 4. oktobrī ir saņēmis
Ierosinātājas 2021. gada 4. oktobra paredzētās darbības iesniegumu “Paredzētās darbības
iesniegums SIA “Preiļu putni” jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidei
Preiļu novada Preiļu pagastā” (turpmāk – Iesniegums) saskaņā ar likuma “Par ietekmes
uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 4. panta pirmās daļas 1. punktu.
2. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam – Paredzētās darbības ietvaros plānota jaunputnu un
dējējvistu audzēšanas kompleksa izveide, izbūvējot 5 jaunputnu novietnes (katrā novietnē
plānots izvietot 125 000 jaunputnus) un 2 dējējvistu novietnes (katrā novietnē plānots
izvietot 15 000 dējējvistu). Vienlaikus paredzēts izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru
ūdensapgādei, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai, barības izejvielu gatavošanai un
uzglabāšanai un putnu mēslu apsaimniekošanai, kā arī ar putnu audzēšanu saistīto
palīgprocesu nodrošināšanai. Ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk – IVN) ietvaros
plānots novērtēt un salīdzināt gan Paredzētās darbības īstenošanas vietas, gan putnu mēslu
apsaimniekošanas risinājumus, gan arī tehniskos risinājumus, piemēram, ventilācijas
izvadiem, barības padevei un mēslu savākšanai.
3. Atbilstoši Preiļu novada teritorijas plānojumam 2016. – 2031. gadam1 Darbības vieta
atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā (R, R1), kur viens no galvenajiem zemes
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izmantošanas veidiem ir lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Darbības vieta
robežojas ar lauksaimniecības teritorijām (L), dabas un apstādījumu teritorijām (DA) un
tehniskās apbūves teritoriju (T).
Tuvākās dzīvojamās apbūves teritorijas ir dzīvojamās mājas “Akmentiņi” ~ 130 m attālumā
dienvidrietumiem no Darbības vietas robežas. Uz dienvidiem, dienvidaustrumiem no
Darbības vietas ~ 140 m attālumā atrodas dzīvojamās mājas “Sietiņi”. Uz rietumiem no
Darbības vietas ~ 200 m attālumā atrodas mājas “Dainas”, ~ 600 m attālumā – “Ražas”.
Uz ziemeļrietumiem no Darbības vietas ~ 300 m attālumā atrodas Preiļu pilsētas dzīvojamo
māju apbūve.
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes uzturēto dabas datu pārvaldības sistēmu “Ozols”
Darbības vietā nav konstatētas Latvijā vai Eiropā īpaši aizsargājamu sugu vai biotopu
atradnes. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija “Preiļu pilsētas parks” atrodas ~ 750 m
attālumā uz austrumiem no Darbības vietas, bet “Raiņa bulvāra dižkoku aleja” ~ 800 m
attālumā uz ziemeļaustrumiem no Darbības vietas. Darbības vietai tuvākās Eiropas nozīmes
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000) ir aizsargājamo ainavu apvidus
“Kaučers”, kas atrodas ~ 6,6 km attālumā uz austrumiem no Darbības vietas un dabas
liegums “Ašenieku purvs”, kas atrodas ~ 9,7 km attālumā uz rietumiem no Darbības vietas.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, paredzot jaunu lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai
būvju izvietojumu, nepieciešams ievērot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa
noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves
noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 240) noteiktās prasības, noteiktos minimālos
attālumus lauksaimniecības dzīvnieku turēšanas būvju izvietojumam no tuvākās esošās
dzīvojamās ēkas vai publiskās būves. Izņēmums iespējams gadījumos, kad ir saņemts
blakus esošās zemes vienības īpašnieka (vai tuvākās būves īpašnieka) rakstveida
saskaņojums (Noteikumu Nr. 240 142. punkts).
Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka “ietekmes novērtējums
nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. pielikumā
minētajiem objektiem”. Konkrētajā gadījumā Birojs secina:
7.1. Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka ietekmes uz vidi
novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma
1. pielikumā minētajiem objektiem;
7.2. Ierosinātājas Paredzētā darbība pārsniedz Novērtējuma likuma 1. pielikuma “Objekti,
kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. punkta 2. apakšpunktā noteikto
darbības robežlielumu “mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksi ar vairāk nekā
60 000 vietu vistām”, tādēļ IVN veikšana ir obligāta;
7.3. Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka paredzēto darbību, kas minēta šī likuma
4. panta pirmās daļas 1. punktā, ierosinātājs piesaka Birojam, iesniedzot rakstveida
iesniegumu, bet šā likuma 14.1 panta (11) daļa paredz, ka Birojs par ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu izdod lēmumu.
Ņemot vērā minēto, Birojs konstatē, ka Paredzētā darbība atbilst Novērtējuma likuma
4. panta pirmās daļas un šī likuma 1. pielikuma nosacījumiem, tādēļ izdodams lēmums par
IVN piemērošanu. Ievērojot Novērtējuma likuma 15. panta otrās daļas nosacījumu, kā arī
ņemot vērā Paredzētās darbības specifiku, apjomu un mērogu, skarto teritoriju kopumu,
ietekmes telpisko izplatību un tās sagaidāmo ilgumu, nosakāms, ka sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas ietvaros organizējama arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, “ja ir saņemts kompetentās
institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs
vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē paziņojumu
par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs
darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu
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īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības
teritoriju. Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski
iesniedz kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek
plānota paredzētā darbība”. Birojs vērš Ierosinātājas uzmanību, ka sabiedriskās
apspriešanas organizēšanas nosacījumus pašlaik papildus noteic arī likuma “Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likums” 20. pants.
9. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida
pieprasījuma kompetentā institūcija, kas konkrētajā gadījumā ir Birojs, izstrādā un nosūta
ierosinātājam programmu, kas ietver prasības attiecībā uz informācijas apjomu un
detalizācijas pakāpi, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo
pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Savukārt Ministru kabineta 2015. gada
13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi
un akceptē paredzēto darbību” 29. punkts noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs
rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk, kā pēc
paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu
22.1. apakšpunktam.
Izvērtētā dokumentācija:
Ierosinātājas 2021. gada 4. oktobra Iesniegums.
Lēmums:
Piemērot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu putni” (reģistrācijas Nr. 40203289853)
paredzētajai darbībai – jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidei Rietumu ielā 5
(zemes vienības kadastra apzīmējums 76580030363), Rietumu ielā 6 (zemes vienības kadastra
apzīmējums 76580030381), Rietumu ielā 7 (zemes vienības kadastra apzīmējums
76580030368), “Jaunsaimnieki”, un zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 76580030367
Preiļu pagastā, Preiļu novadā – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14.1 panta (11) daļa, 15. pants,
1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 23. punkta 2. apakšpunkts.
Lēmuma apstrīdēšana:
Atbilstoši Novērtējuma likuma 14.1 panta otrajai daļai šo Biroja lēmumu var pārsūdzēt viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas
atbilstīgajā tiesu namā (Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 189. panta pirmā daļa)
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses
(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Lēmums
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (APL 70. panta pirmā daļa).
Direktora p.i.
Direktora vietniece / Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja (paraksts*) Indra Kramzaka
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu
Lēmums nosūtīts arī:
1.

Preiļu novada pašvaldībai, E.Adresē;

2. Valsts vides dienesta Latgales reģionālai vides pārvaldei, E.Adresē.
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