
VALMIERAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE 

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, tālr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehniskie noteikumi Nr. VA17TP0237 
 

(izdoti saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 13. panta trešo 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. punkta 8.14. apakšpunktu) 
 

Derīgi līdz 2017. gada 30. septembrim 
 

Juridiskā persona, kas 

gatavojas veikt darbību 

(iesniedzējs): 

Alojas novada dome, reģ. Nr. 90000060032, juridiskā adrese: 

Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064, elektroniskā 

pasta adrese: dome@aloja.lv  

Paredzētā darbība: Salacas upes tīrīšana (posmā no Gājēju tilta līdz slūžām) 

Paredzētā darbības norises 

vieta: 
Salaca starp nekustamajiem īpašumiem „Tilta zemes-1” 

(kadastra Nr. 66170030084) un „Tilta zeme-2” (kadastra 

Nr. 66170010236), Staicele, Alojas novads 

Pamatojums: 2017. gada 20. jūlijā saņemtais iesniegums tehnisko noteikumu 

saņemšanai un 8. augustā saņemtā papildinformācija. 

 

Vides aizsardzības prasības: 
 

1. Atļauta Salacas tīrīšana no sakritušajiem kokiem, atkritumiem u. tml. ~900 m
2 

lielā platībā 

saskaņā ar iesniegto un izvērtēto shēmu tehnisko noteikumu pielikumā. 

2. Darbus organizēt no Salacas krasta un no tilta pār Salacas upi izmantojot traktortehniku (ar 

traktoru uzbraukt uz tilta, izcelt kokus un iekraut tos piekabē).  

3. Aizliegta traktortehnikas pārvietošanās pa Salacas upes gultni un grunts izņemšana no 

Salacas upes. 

4. No upes izceltos kokus darbu veikšanas laikā (nekavējoties) izvest no darbības norises 

vietas, novietojot tos ārpus 10 metru joslas gar Salacas upi. Kokus pārstrādāt malkā.  

5. Salacas upes tīrīšanas darbus veikt 2017. gada augustā un septembrī (laikā, kad beidzies 

saldūdens zivju nārsts un ceļotājzivju migrācija nav sasniegusi maksimālo intensitāti). 

6. Darbus veikt iespējami īsākā laikā, kā arī samazināt uzduļķojuma rašanos un tā 

izplatīšanos – nosacījums izvirzīts, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz Salacas upi un tās 

ekosistēmām. 

7. Nodrošināt savlaicīgu atkritumu savākšanu un nodošanu atkritumu apsaimniekošanas 

organizācijai. Neparedzēt atkritumu (t.sk. koksnes) sadedzināšanu.  

8. Nepiesārņot Salacas upi un tās apkārtējo vidi ar naftas produktiem. Darbības norises vietās, 

kur tiek izmantota tehnika un veikta degvielas uzpilde, nodrošināt absorbenta materiālus, 

lai veiktu savlaicīgu naftas produktu savākšanu un novērstu vides piesārņojumu. 

Izmantotos absorbenta materiālus savākt speciālos, marķētos konteineros un nodot 

uzņēmumam, kas nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 
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9. Ja tīrīšanas darbu laikā rodas pastiprināts uzduļķojums, cita veida piesārņojums vai tiek 

konstatēta zivju bojāeja u.c. nelabvēlīga ietekme, tad ne vēlāk kā mēneša laikā pēc darbu 

pabeigšanas iesniegt informāciju par ietekmētā ūdensnotekas posma platību, radītā 

uzduļķojuma apjomu un darbu fotofiksāciju zivsaimnieciskajai ekspertīzei, kas 

nepieciešama zivju resursiem nodarītā zaudējuma novērtēšanai, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtā „BIOR” (adrese: Lejupes iela 3, Rīga, 

LV-1076, tālrunis 67620526). Zivsaimnieciskās ekspertīzes rezultātus kopā ar zaudējuma 

aprēķinu iesniegt Valmieras reģionālajā vides pārvaldē. 

10. Par darbu uzsākšanu un pabeigšanu paziņot Valsts vides dienesta Valmieras reģionālajai 

vides pārvaldei elektroniski (parvalde@valmiera.vvd.gov.lv) vai telefoniski (tālrunis 

64207266). 

11. Par Salacas tīrīšanu atbildīgā persona: Pēteris Kuzmenko, Staiceles pilsētas un pagasta 

pārvaldes vadītājs, tel.29131733, e-pasts peteris.kuzmenko@aloja.lv. 
 

 

Izvērtētā informācija: paredzētās darbības iesniegums uz 1 lpp.; iesniedzējas sagatavotā 

papildu informācija uz 2 lpp. Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2013. gada 8. augusta 

tehniskie noteikumi Nr. VA13TN0198. 

 

Piemērotās tiesību normas: 
 

1) Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmā daļa, 64. panta pirmā daļa, 65. panta 

pirmā daļa, 76., 77., 78. un 79. pants. 

2) Vides aizsardzības likuma 3. panta pirmās daļas 3. un 4. punkts. 

3) Likuma „Par piesārņojumu” 5. panta 1., 5. un 7. punkts. 

4) Ūdens apsaimniekošanas likuma 7. panta 1., 2., 4. un 5. punkts. 

5) Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1. panta 8. punkts, 4. pants, 15. panta pirmā daļa, 

17. pants.  

6) Aizsargjoslu likuma 7., 35. un 37. pants. 

7) Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība, kādā Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2., 13., 20.-29. punkts. 

8) Ministru kabineta 2001. gada 8. maija noteikumu Nr. 188 „Saimnieciskās darbības 

rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība” 2., 

6., 22. un 25. punkts. 

9) Ministru kabineta 2006. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un 

ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” 3. punkta 3.3. apakšpunkts, 4., 

29. punkts, 30. punkts. 
 

 

Administratīvā procesa dalībnieku viedoklis: 

Valmieras reģionālā vides pārvalde 2013. gada 8. augustā Alojas novada pašvaldībai ir 

izdevusi tehniskos noteikumus Nr. VA13TN0198 Salacas upes tīrīšanai Staicelē, augšup 

slūžām, kas ietver aptuveni to pašu teritoriju, ko paredzēts tīrīt šo tehnisko noteikumu 

ietvaros. Tehnisko noteikumu Nr. VA13TN0198 izdošanas procesā 2013. gada 29. jūlijā tika 

saņemts Dabas aizsardzības pārvaldes Atzinums Nr.3.14/166/2013-N-E „Par Salacas upes 

tīrīšanu Staicelē” par to, ka ir iespējams veikt Salacas upes tīrīšanu posmā Gājēju tilts – 

slūžas, Staicelē, Alojas novadā. 2013. gada 4. jūlijā saņemts Pārtikas drošības, dzīvnieku 

veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” Zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinums par 

Salacas upes attīrīšanu Staicelē, upes posmā no Gājēju tilta līdz slūžām. Sagatavojot tehniskos 

noteikumus Nr. VA17TP0237, Valmieras reģionālā vides pārvalde ņēma vērā iepriekš 

minētajos dokumentos iekļauto informāciju un nosacījumus. 

mailto:parvalde@valmiera.vvd.gov.lv
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Tehnisko noteikumu Nr. VA17TP0237 pielikums ir neatņemama šo tehnisko 

noteikumu sastāvdaļa. 

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt saskaņā ar 

Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu 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 spēkā stāšanās dienas Vides 

pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Valmieras reģionālajā vides 

pārvaldē, L. Paegles ielā 13, Valmierā, LV-4201. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Direktors      /paraksts*/     A. Liepa 
 

 

 

 

 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Valmierā, 2017. gada 15. augustā 

 

 

 
 

Liepiņa 64207276 

anete.liepina@vvd.gov.lv 



4 

 

Pielikums tehniskajiem noteikumiem Nr. VA17TP0237 

 

 

 

 

 


