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Kandavas novads,  Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

2017. gada 31. janvāris     Administratīvo lietu departamentam 

 

      Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511 

 

Pieteicēji:  Mārcis Sniedziņš, p.k. 

Dzīv. “Kārkli”, Kandavas pag., Kandavas nov.,  

LV-3120 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MS Kārkli”, 

Reģ. Nr.40003955225 

Juridiskā adrese: “Kārkli”, Kandavas pag., Kandavas 
nov., LV-3120 

Pārstāvis: Evita Freimane, dzīv. Kalēju iela 5b, 
Tukums, LV-3101 

Ainārs Vilkaušs, p.k.  

Dzīv.  Lapu iela 5, Kandava, Kandavas nov. LV-3120 

Marits Jansons, p.k.  

Dzīv. “Sarmas”, Kandava, Kandavas nov. LV-3120 

Ints Sniķeris  

Dzīv. “Pakalni”, Salgales pag., Ozolnieku nov.LV-
1045 

Andis Vicinskis, p.k.  

Dzīv. “Katlauki”, Abavas pag., Talsu nov. LV-3294 

Uģis Ziediņš,  

Dzīv. Brasliņi, Abavas pag., Talsu nov. LV-3294 

Zigmants Mazūrs,  

Dzīv. Ķauļi, Abavas pag., Talsu nov. LV-3294 

Māris Bērziņš, personas kods  

Dzīv. Rīgmaļi, Abavas pag., Talsu nov. LV-3294 

Lietā ar 

    

Atbildētāju:  Vides aizsardzības un pašvaldību lietu 
ministrija 

Ministrs Kaspars Gerhards 
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      Reģ. Nr.: 90000028508, 

      Peldu iela 25, Rīga, LV-1494 

 

BLAKUS SŪDZĪBA 

par Administratīvās rajona tiesas 2017. gada 12. janvārī pieņemto lēmumu par atteikumu 

pieņemt pieteikumu  

 

1. 2017. gada 12. janvārī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu atteikt pieņemt Mārča 
Sniedziņa, SIA “MS Kārkli”, Aināra Vilkauša, Marita Jansona, Inta Sniķera, Anda Vicinska, Uģa 
Ziediņa, Zigmanta Mazūra un Māra Bērziņa (turpmāk- Pieteicēji) pieteikumu Par Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministra faktiskās rīcības izdodot 2016. gada 20.maija 
rīkojumu Nr.125 “Pr dabas aizsardzības plānu apstiprināšanu” apstrīdēšanu 
 

2. Pēc iepazīšanās ar Lēmumā norādīto, Pieteicēji uzskata to par nepamatotu un tiesību 

normām neatbilstošu, kā rezultātā Pieteicēji iesniedz šo blakus sūdzību. 

 

I 

Blakus sūdzības pamats 

 

3. Pieteicēji norāda, ka tiesa Lēmumā kļūdaini secinājusi, ka Dabas aizsardzības plānam ir 

rekomendējošs raksturs un tas ir esošās un izpētītās informācijas apkopojums, un tas 

nevienam neuzliek nekādus papildu ierobežojumus un, ka uz dabas aizsardzības plāna 

pamata pēc tam tiek izstrādāti IAIN, kas var saturēt dažādus saimnieciskās darbības 

ierobežojumus un, ka apstiprinātais dabas aizsardzības plāns dabas parkam Abavas senleja” 

līdzpieteicējiem nerada tiešas tiesiskas sekas. 

 

4. Pirmkārt, jānorāda ka Dabas aizsardzības plānos minēto informāciju izmanto ne tikai 

Lēmumā minētās VARAM un tās padotās iestādes- Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts 

vides dienests,  bet arī Zemkopības ministrijas pārziņā esošais  Lauku atbalsta dienests, 

Latvijas Valsts meži, Valsts mežu dienests. 

 

5. Piemēram, Lauku atbalsta dienestā, piesakoties uz atbalsta maksājumiem ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā, ir paredzēta šāda prasība “ja 

meliorācijas sistēmu pārbūvi vai atjaunošanu veic īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tad 

iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu apliecinājumu par paredzētās darbības 

atbilstību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānam”  

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-

ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219 

6. Savukārt, to, ka Dabas aizsardzības plānos minēto informāciju izmanto arī citas institūcijas 

apliecina VARAM  tās sagatavotās prezentācijas “Par Dabas aizsardzības aktualitātēm 

jaunajā plānošanas periodā” 03.2015, 11. lapā, kas pieejama publiskajos interneta portālos 

un kurā teikts: 

“Pasākuma rezultāti 

 Iegūta precīza pamatinformācija par īpaši aizsargājamiem biotopiem visā Latvijas 

teritorijā (biotopu inventarizācijas un kartēšanas darbību ietvaros) - zināma visu 60 ES 

nozīmes aizsargājamo biotopu atrašanās vieta; 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/4-3-atbalsts-ieguldijumiem-lauksaimniecibas-un-mezsaimniecibas-infrastrukturas-attistiba-219
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 Izstrādāti 25 dabas aizsardzības plāni, saskaņojot soc-ekonomiskās un dabas aizsardzības 

intereses ĪADT; 

 Dati ievietoti dabas datu pārvaldības sistēmā «Ozols», no kura tie būs pieejami izmantojot 

vienotā ģeoportāla (ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv) pakalpojumus; 

dati būs savietojami ar citām datu informācijas sistēmām 

(jau patreiz datus no šīs sistēmas izmanto LAD, Valsts meža dienests, VAS «Latvijas valsts meži» 

u.c.) 

kā arī 

 Radīts pamats DP rezultatīvā rādītāja sasniegšanai -   vismaz 60% ES nozīmes 

biotopiem un sugām Latvijā tiek nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss.” 

No interneta izdrukātā prezentācija- pielikumā.  

 

7. Otrkārt, tieši Dabas aizsardzības plāns atbilstoši Likumam “Par īpaši aizsargājamām 

teritorijām” ir dokuments, kas nosaka aizsargājamās teritorijas zonējumu kāds turpmāk 

būs katrā no Pieticēju īpašumā vai lietošanā esošajiem īpašumiem, savukārt īpaši 

aizsargājamās teritorijas individuālie aizsardzības noteikumi  nosaka kas būs atļautā un 

aizliegtā darbība katrā no attiecīgajiem zonējumiem. 

 

Likumā “Par īpaši aizsargājamām teritorijām” ir teikts: 

“18. pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni 

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas 

attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai 

nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši 

aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota vai tiek 

veidota, fiziskā vai juridiskā persona var izstrādāt aizsargājamās teritorijas dabas 

aizsardzības plānu (turpmāk — plāns). Plānā ietver zinātnisko informāciju par 

aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, 

un nosaka vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās 

aizsardzības mērķus. 

…… 

19. pants. Aizsargājamo teritoriju iedalījums zonās 

(1) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt funkcionālajās zonās. Funkcionālajām zonām ir 
atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

(2) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt šādās funkcionālajās zonās: stingrā režīma, 
regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālā zona. 
Nacionālajos parkos var izveidot arī kultūrvēsturisko zonu. Aizsargājamās teritorijās var 
noteikt sezonas liegumus. 

…. 

 (5) Aizsargājamo teritoriju funkcionālās zonas nosaka, ņemot vērā īpaši aizsargājamo 
sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas vajadzības, kā arī 
līdzšinējo saimniecisko darbību un tās ietekmi.” 
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8.   Papildus Likumā “Par īpaši aizsargājamajām teritorijām”, attiecībā uz zonējuma izstrādi 

Dabas aizsardzības plānos, noteiktajam, arī  atsevišķos Ministru kabineta noteikumu Nr.686 

“Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un 

izstrādes kārtību” punktos ir normas par funkcionālā zonējumu: 

 

“9. Plānā ietver: 

9.7. priekšlikumus par aizsargājamās teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas 

noteikumu projektu vai grozījumiem individuālajos aizsardzības un izmantošanas 

noteikumos, ieteicamo teritorijas funkcionālo zonējumu (ja tāds nepieciešams), kā arī 

priekšlikumus par grozījumiem funkcionālajā zonējumā. Priekšlikumam par aizsargājamās 

teritorijas funkcionālās zonas režīma maiņu vai aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņu 

pievieno zinātnisko pamatojumu; 

 

10. Plānam pievieno šādas kartes (shēmas): 

“10.6. funkcionālo zonu karte, kurai pievienots funkcionālo zonu robežu apraksts un sastāvs 

(robežpunktu koordinātas, meža kvartālu un nogabalu, kā arī zemes īpašumu uzskaitījums, 

norādot kadastra apzīmējumu numurus), pievieno arī atsauci ar norādi par izmantojamo 

datu aktualitāti;” 

 

8. Treškārt, sabiedriskā apspriešana, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir paredzēta 

izstrādājot aizsargājamās teritorijas Dabas aizsardzības plānu, bet izstrādājot aizsargājamās 

teritorijas IAIN , tāda nav paredzēta, līdz ar to turpmāk ir būtiski samazināta sabiedrības un 

tieši ieinteresēto personu, tai skaitā Pieteicēju,  līdzdalības iespēja procesu nodrošināšanā. 

 

9. Atbilstoši iepriekšminētajam,, Pieteicēji uzskata, ka Tiesas secinājumi, ka apstiprinātais dabas 

aizsardzības plāns līdzpieteicējiem nerada tiešas tiesiskas sekas ir nepamatots un 

neatbilstošs normatīvajam regulējumam. 

 

  Lūgumi tiesai: 

 

10. Ņemot vērā visu iepriekšminēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 315. 

panta pirmo daļu, 316. panta trešo daļu, 317. pantu, 318. pantu, 319. panta pirmo daļu, 

323. panta pirmās daļas 3. punktu, 

 

Lūdzam Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentu: 

Pieņemt pieteicēju Mārča Sniedziņa, SIA “MS Kārkli”, reģistrācijas Nr. 40003955225, 

Aināra Vilkauša, Marita Jansona, Inta Sniķera, Anda Vicinska, Uģa Ziediņa, Zigmanta 

Mazūra un Māra Bērziņa blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2017. gada 

12. janvāra lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu,  

 

Atcelt Administratīvās rajona tiesas 2017. gada 12. janvāra lēmumu par atteikšanos 

pieņemt pieteikumu. 

 

Pielikumā: 

1. Blakus sūdzības noraksts atbildētājam (1 eks., 5 lapas); 

2. VARAM Prezentācijas kopija (1 eks., 12 lapas); 

3. Kvīts par drošības naudas iemaksu (1 eks., 1 lpp.). 
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Mārcis Sniedziņš     _________________________________ 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “MS “Kārkli”  

Pilnvarotā pārstāve Evita Freimane  _______________________________ 

 

 

Ainārs Vilkaušs      _______________________________ 

 

Marits Jansons      _________________________________ 

 

Ints Sniķeris       _________________________________ 

 

Andis Vicinskis      _________________________________ 

 

Uģis Ziediņš       _________________________________ 

 

Zigmants Mazūrs      ________________________________ 

 

Māris Bērziņš       ________________________________ 

 

 

 


