
ATZINUMS 

pārbaudes lietā Nr. 2012-196-22 par Sarkandaugavas iedzīvotāju tiesībām dzīvot 

labvēlīgā vidē 

 

KOPSAVILKUMS 
 

Pārbaudes lieta ierosināta par Rīgas brīvostas teritorijā strādājošo uzņēmumu (operatoru, 

termināļu) profesionālās darbības rezultātā radīto gaisa piesārņojumu, kas izpaudās paaugstinātā 

benzola koncentrācijā apkārtējā vidē un smaku traucējumu ietekmi uz Iesniedzēja un viņa 

ģimenes locekļu veselību un viņa nekustamo īpašumu. 

Pārbaudes lietas izskatīšanas gaitā problēmsituācija ir daļēji novērsta, Valsts vides dienesta 

Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes rīcības kompetences ietvaros rezultāta, jo 2013.gadā gaisa 

kvalitāte ir uzlabojusies, netiek konstatēts benzola pieļaujamā robežlieluma pārsniegums, taču 

joprojām paliek smaku traucējošā ietekme. 

 Sniedzot atzinumu, secināts, ka, valsts pārvaldes iestāžu sadarbības rezultātā tiks novērsti 

tādi problēmsituācijas iemesli kā nepilnīgais normatīvais regulējums attiecībā uz smaku 

traucējumu kontroli un novēršanu, satiksmes organizācija, kas saistīta ar dzelzceļa stacijas 

Mangaļi darba apjomu un Ezera ielas, Rīgā dzelzceļa pārbrauktuvi, tomēr ir akcentējama 

efektīvāka VVD LRVP un Rīgas brīvostas pārvaldes darbība, veicot attiecīgi vides aizsardzības 

normatīvo aktu ievērošanas kontroli un Rīgas brīvostas teritorijā strādājošo uzņēmumu vides 

aizsardzības prasību noteikšanā, to starp gaisa piesārņojuma monitoringa staciju optimālā 

uzstādīšanā, ievērojot arī operatoru solidāru atbildību kopējā gaisa piesārņojuma līmenī. 

Tiesībsargs rekomendē: 

Tiesībsargs rekomendē: 

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:  

1) turpināt Ministru kabineta noteikumu projekta, kas aizstātu Ministru kabineta 

2004.gada 27.jūlija noteikumus Nr.626 „Noteikumi par piesārņojošas darbības 

izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku 

izplatīšanos”, virzību apstiprināšanai, lai efektīvāk novērstu iespējamo smaku 

ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem, kā arī ātrāk varētu konstatēt 

pārsniegumus un reaģēt uz tiem; 

2) pārskatīt un izvērtēt Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1290 

„Noteikumi par gaisa kvalitāti” prasības, nosakot stundas vai dienas 

pieļaujamo benzola koncentrāciju apkārtējā vidē, saglabājot benzola gada 

robežlieluma noteikšanai kalendārā gada periodu; 

2. Tieslietu ministrijai –  

izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58., 59. un 88.
6
 

pantā, palielinot paredzētā administratīvā soda apmēru desmitkārtīgi; 

3.  Satiksmes ministrijai un Rīgas domei –  

efektīvi un kompleksi turpināt risināt dzelzceļa stacijas Mangaļi un Ezera ielas 

dzelzceļa pārbrauktuves pilnveidošanu satiksmes optimālai organizācijai 

iespējamā vides kaitējuma novēršanai. 

 

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļu pārbaudes lieta ir 

pabeigta, nosakot rekomendāciju ievērošanai pārbaudi sešus mēnešus pēc šī atzinuma sniegšanas. 

 

 

 

 


