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Temats: Lūgumraksts Nr. 1401/2012, ko Kisinai ciema kopienas vārdā iesniedza 
Lietuvas valstspiederīgā Donalda Saule Surplyte, par apstiprinātu projektu 
izrakteņu ieguvei atklātos karjeros Kisiniai ciemā (Klaipēda, Lietuva)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēji iebilst pret administratīvo lēmumu, ar kuru tika apstiprināts grants un 
smilšu ieguves atklātā karjerā projekts viņu Kisiniai ciemā (Dovilu rajons, Klaipēda). Viņi 
pauž bažas par to, ka šāda saimnieciskā darbība ļoti nelabvēlīgi ietekmēs iedzīvotāju veselību, 
un uzsver, ka šī darbība notiks tikai 34–50 metru attālumā no dzīvojamām ēkām. Attiecībā uz 
projekta apstiprināšanu lūgumraksta iesniedzēji sūdzas par to, ka ciema iedzīvotājiem 
sabiedrības līdzdalībai bija atvēlētas tikai 10 dienas, kas ir pretrunā Orhūsas Konvencijas 
noteikumiem. Lūgumraksta iesniedzēji iebilst arī pret Klaipēdas Reģionālā vides aizsardzības 
departamenta secinājumu (dokuments Nr. (9.14.5)-LV4-1776, kas datēts ar 2011. gada 
5. aprīli), ka šā projekta apstiprināšanai nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Orhūsas Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un 
iespēju griezties tiesu iestādē saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk — Orhūsas Konvencija) 
attiecībā uz projektiem ir iekļauta ES tiesību aktos ar Direktīvu 2011/92/ES par dažu 
sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu1 (turpmāk — IVN direktīva).
                                               
1 OV L 26, 28.1.2012., 1.–21. lpp.
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Smiltis un grants ieguve atklātā karjerā Kisiniai ciemā (Lietuvā) varētu ietilpt IVN direktīvas 
darbības jomā.

Saskaņā ar IVN direktīvas 4. panta 2. punktu dalībvalstis attiecībā uz II pielikumā 
uzskaitītajiem projektiem nolemj, izskatot katru konkrēto gadījumu atsevišķi un/vai nosakot 
limitus vai citus kritērijus, vai ir jānovērtē projekta ietekme uz vidi saskaņā ar 5.–10. pantu.

Saskaņā ar IVN direktīvas 4. panta 3. punktu, kad katra gadījuma pārbaude tiek veikta vai ir 
noteikti limiti vai kritēriji, kas šim mērķim paredzēti 2. punktā, ņem vērā attiecīgos atlasītos 
kritērijus, kas paredzēti III pielikumā.

Pamatojoties uz lūgumrakstā sniegto un Klaipēdas Reģionālā vides aizsardzības departamenta 
tīmekļa lapā1 pieejamo informāciju, t. i., ka apstiprinātā smilts un grants ieguve atklātā karjerā 
aptvers 10,35 ha, attiecīgais projekts ietilpst kategorijā „Akmeņlauztuves, derīgo izrakteņu 
ieguve atklātos karjeros un kūdras ieguve (projekti, kas nav ietverti I pielikumā)” (IVN 
direktīvas II pielikuma 2. punkta a) apakšpunkts). No sniegtās informācijas var secināt, ka 
kompetentās Lietuvas iestādes ir piemērojušas katra gadījuma pārbaudi, nosakot, vai 
vajadzētu veikt attiecīgā projekta ietekmes uz vidi novērtējumu.

Lūguma iesniedzēja apgalvo, ka kompetentās iestādes IVN sākotnējās pārbaudes secinājumā 
netika ņemts vērā attālums no projekta teritorijas līdz tuvākajam privātajam īpašumam, kas ir 
34 līdz 54 metri. No pieejamās informācijas var secināt, ka kompetentās iestādes par šo faktu 
zināja un ņēma to vērā. Proti, galīgajā IVN sākotnējās pārbaudes secinājumā par ietekmes uz 
vidi novērtējumu saistībā ar Kisiniai karjera izmantošanu ir iekļauta informācija, ka tuvākais 
privātīpašums ir 30 m attālumā no plānotās teritorijas (80 m attālumā no ieguves teritorijas), 
un secinājuma tekstā ir paredzēts, ka apkārtējo teritoriju aizsargāšanai no putekļu izplatīšanās 
karjeru ieskaus zemes aizsprosts. Šai sakarā jānorāda, ka IVN direktīvā nav noteikti nekādi 
kritēriji vai ierobežojumi attiecībā uz attālumu, taču ar to pieprasa, lai, nosakot, vai ir jāveic 
projekta ietekmes uz vidi novērtējums, tiktu ņemti vērā attiecīgie III pielikumā norādītie 
kritēriji, piemēram, atrašanās blīvi apdzīvotā teritorijā, dabiskās vides absorbcijas spēja, un tas 
šajā gadījumā tika veikts. Tāpēc, pamatojoties uz sniegto informāciju, Komisijas nostāja nav 
konstatēt, ka kompetentās iestādes secinājums par to, ka ietekmes uz vidi novērtējums 
attiecīgajam projektam nav obligāts, būtu nepareizs.

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka no IVN sākotnējās pārbaudes secinājuma pieņemšanas
datuma kopienai tikai dotas tikai 10 dienas, lai iesniegtu priekšlikumu izskatīšanai 
kompetentajā iestādē. Šajā sakarā direktīvas 4. panta 4. punktā norādīts tikai tas, ka 
dalībvalstis nodrošina, lai tas, ko kompetentās iestādes nosaka saskaņā ar 2. punktu, tiktu 
paziņots sabiedrībai. Tādējādi IVN direktīvā netiek regulēts šis jautājums. Tomēr, kā ES Tiesa 
ir paskaidrojusi lietā C-75/08 Mellor, „ja dalībvalsts lēmumā nepiemērot Direktīvas 85/337 
II pielikumā ietilpstošam projektam ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar šīs direktīvas 5.–
10. pantu ir norādīti iemesli, kuri ir šī lēmuma pieņemšanas pamatā, šis lēmums ir uzskatāms 
par pietiekami pamatotu, ja tajā norādītie iemesli papildus tai informācijai, kas jau ir sniegta 
ieinteresētajām personām un vajadzības gadījumā papildināta ar nepieciešamo papildu 

                                               
1 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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informāciju, kas valsts kompetentajai iestādei ir jāsniedz pēc ieinteresēto personu lūguma, ļauj 
šīm personām izvērtēt prasības par šo lēmumu celšanas lietderīgumu”1. No pieejamās 
informācijas var secināt, ka lūgumraksta iesniedzēja varēja pieņemt šādu lēmumu un viņai 
bija iespēja izmantot apelācijas tiesības.

Secinājums

Pamatojoties uz tai pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt IVN direktīvas, ar kuru 
ES tiesiskajā regulējumā attiecībā uz projektiem iekļauti no Orhūsas Konvencijas izrietošie 
pienākumi, pārkāpumu.

                                               
1 C-75/08 Mellor, OV C 153, 4.7.2009., 11.–12. lpp., 66. punkts.


