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Tehniskie noteikumi Nr. LI15TN0169 
 (izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13.panta trešo un ceturto  daļu) 

 

Derīgi līdz 2020.gada  22. septembrim 

 

 Reģionālā vides pārvalde Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde, 

Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401,  tālr. 63424826 

Persona kura gatavojas veikt 

darbību (iesniedzējs) 

Priekules novada pašvaldība reģ. Nr.90000031601, 

Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālr. 

63461001, dome@priekulesnovads.lv  

Paredzētā darbība Slūžu izbūves projekta izstrāde „Valta Birzs ” 

Paredzētās darbības norises vieta Parka dīķis Priekule, Priekules novads, kadastra             

Nr. 6415 003 0164 

Pamatojums Priekules novada pašvaldības iesniegums tehnisko 

noteikumu saņemšanai 

 

1.Vides aizsardzības prasības:   

1.1. ievērot Aizsargjoslu likuma prasības attiecībā uz hidrotehnisko būvju pārbūvi, to 

izvietojumu atspoguļot projekta dokumentācijā; 

1.2. ievērot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības attiecībā uz atkritumu                      

(ražošanas, sadzīves) apsaimniekošanu; 

1.3. pabeidzot pārbūves  darbus, veikt dīķa krastu ainavisko sakārtošanu; 

1.4. dīķa slūžu pārbūvi veikt atbilstoši MK noteikumu Nr.551„Ostu hidrotehnisko, 

siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi nekvalificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, MK 

noteikumu Nr.631„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN   224-05 „Meliorācijas 

sistēmas un hidrotehniskās būves”   un MK noteikumu  Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” prasībām un  vismaz 14 dienas 

pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, iesniegt VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē 

projekta dokumentāciju un dokumentus atzinuma saņemšanai, kas aplieciena šo tehnisko     

noteikumu vides aizsardzības prasību izpildi. 

2.Izvērtētā dokumentācija: 

2.1. Priekules novada pašvaldības 24.08.2015. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ar 

pievienotiem dokumentiem uz 4 lpp; 

2.2. sākotnējais izvērtējums – ; 

2.3. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „Bior”  06.08.2015. 

Nr.17-2/156 informācija par saimnieciski izmantojamiem zivju resursiem Priekules parka 

dīķī   uz 1 lapas ; 

2.4. ekspertu atzinumi -; 



2.5. valsts un pašvaldību institūciju sniegtā informācija - ; 

2.6. sabiedrības rakstiski iesniegtie priekšlikumi –. 

3.Piemērotā tiesību normas:  

3.1. Administratīvā procesa likuma 77.,79.pants; 

3.2. Aizsargjoslu likuma 5., 34., 35., 37. pants; 

3.3. Atkritumu apsaimniekošanas likums 4., 6., 15., 16., 17. pants; 

3.4. MK 27.01.2015. noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos 

noteikumus paredzētajai darbībai”  2., 16., 22. punkts un pielikuma 8.4. apakšpunkts; 

3.5. MK 30.06.2015. noteikumi  Nr.329 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN   224-15 

„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

3.6. MK noteikumu  Nr.551„Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu atsevišķi 

nekvalificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 129., 99.-106. punkts. 

                                                                                                                

        Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai 

darbībai” 25., 26. punktu. 

  Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 77., 79. pantam   šos tehniskos noteikumus mēneša 

laikā no spēkā stāšanās  dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā un iesniegumu par 

apstrīdēšanu iesniegt VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē (Jaunā ostmala 2a, Liepāja,  LV-

3401). 

 

Direktore                                                                                          I.Sotņikova   

     

23.09. 2015. 
Siltāne  63489582 

Iveta.siltane@liepaja.vvd.gov.lv 

 
 

 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU  ELEKTRONISKO    

PARAKSTU  UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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