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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS 
 

par stratēģiskā ietekmes uz vides novērtējuma iekļaušanu 
 

SALACGRĪVAS NOVADA TERITORIJAS 
PLĀNOJUMĀ LĪDZ 2030.GADAM 

 

Salacgrīvas novada dome informē, ka ar Domes 2020.gada 19.februāra lēmumu Nr.38. “Par Salacgrīvas 
novada Teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam un Vides pārskata apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu” apstiprināts Salacgrīvas novada teritorijas plānojums 
līdz 2030.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.4 “Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. 

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 
3.februārī sniegtajā atzinumā Nr.4-03/3 „Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un 23.03.2004. Ministru kabineta 
noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu. 

   

VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA PLĀNOŠANAS DOKUMENTĀ 

Lai izvērtētu Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam (turpmāk – SNTP2030) 
iespējamo ietekmi uz vidi, veikts SNTP2030 stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, izstrādājot 
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Tajā izvērtēti SNTP2030 mērķi un saturs, 
izstrādes un detalizācijas pakāpe. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma laikā sagatavots Vides 
pārskats, kurā iekļauts esošā vides stāvokļa apraksts, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās 
vides problēmas un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums, 
piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles pamatojums un 
izvērtējums.  

Vides pārskatā iekļautie risinājumi būtisko ilgtermiņa ietekmju novēršanai un/vai samazināšanai ir 
izvērtēti izstrādes laikā un tiks ņemti vērā plānošanas dokumentā paredzēto darbību īstenošanas laikā. 
Vides pārskatā iekļauts vides stāvokļa apraksts, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides 
problēmas un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti 
risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai. Vides pārskatā iekļautie risinājumi būtisko 
ilgtermiņa ietekmju novēršanai un/vai samazināšanai ir izvērtēti izstrādes laikā un tiks ņemti vērā 
plānošanas dokumentā paredzēto darbību īstenošanas laikā.  

Saskaņā ar plānošanas dokumentiem jaunu apbūvi paredzēts koncentrēt esošo apdzīvoto vietu 
robežās, maksimāli izmantojot pastāvošās apbūves teritorijas, inženiertīklus un transporta 
infrastruktūru. No tā izriet, ka novada plānošanas dokumenta realizācijas gaitā nav paredzamas 
būtiskas vides stāvokļa izmaiņas saistībā ar antropogēnās noslodzes pieaugumu. Teritorijas plānojuma 
realizācija uzlabos esošo vides stāvokli novada teritorijā, kā arī veicinās teritorijas sakārtotību, 
potenciālo resursu izmantošanu, vides un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu, pastāvošās 
likumdošanas un sabiedrības interešu ievērošanu nekustamo īpašumu izmantošanā. Plānošanas 
dokumenta realizācija kopumā neradīs negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 
(ĪADT), jo netiek paredzētas ražošanas vai dzīvojamās apbūves teritorijas ĪADT tuvumā vai būtisks šo 
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teritoriju palielinājums novadā. Plānojums neparedz būtisku zemes izmantošanas mērķa maiņu novada 
teritorijā un ir izstrādāts tādā veidā, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu esošos objektus un teritorijas 
gan ekonomiskā ziņā, gan no vides aizsardzības viedokļa. 

Galvenie ar SNTP2030 saistītie identificētie vides aspekti ir vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, 
dabas teritoriju saglabāšana, piekrastes aizsardzība un pieejamība. Lai teritorijas plānojumā integrētu 
vides apsvērumus, teritorijas plānošanas procesā īpaša uzmanība pievērsta apbūves teritoriju 
koncentrēšanai esošās apdzīvotās vietās un infrastruktūras attīstībai, plānoto rūpniecisko teritoriju 
saskaņošanai ar apdzīvojuma, dabas un kultūrvēsturisko resursu un objektu saglabāšanas un attīstības 
mērķiem. Teritorijas plānojums nodrošina novada iekļaušanos normatīvajos aktos noteiktajā 
plānošanas sistēmā. 

Plānošanas dokumentā ir ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību. Teritorijas 
plānojuma ieviešanai kopumā ir sagaidāma tieša pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz vides kvalitātes 
saglabāšanu, nosakot publiskās pieejas jūrai, objektu aizsardzības zonas, ņemot vērā Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča ietekmi, ainavas aspektus un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, sabiedrībai nozīmīgus 
projektus (Rail Baltic, ostu attīstību u.c.). Teritorijas plānojumā teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi vides un ainavas aizsardzības jomā un ietekmes uz vidi samazināšanai nosaka degradēto 
teritoriju sakārtošanu un izmantošanas ierobežojumus teritorijās ar īpašu nozīmi, kā arī nosaka 
teritorijas funkcionālo zonējumu, aprobežojumus, sniedz informāciju par novada teritoriju, tās 
resursiem un izmantošanas iespējām. Plānojuma ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu ir neitrāla vai nav būtiska, jo plānojums neizvirza speciālas prasības 
šo teritoriju izmantošanai - to izmantošana, tāpat kā līdz šim, ir plānota atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā pievēršama papildus uzmanība atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas nepietiekamībai lauku teritorijās, bioloģisko un bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas nepietiekamībai, derīgo izrakteņu ieguves procesa monitorēšanai.  

 

VIDES PĀRSKATA, ATZINUMU UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU 
ŅEMŠANA VĒRĀ 

Salacgrīvas novada teritorijas plānojumam veikts stratēģiskais novērtējums saskaņā Vides 
pārraudzības valsts biroja 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.9. 

2018.gadā sagatavota SNTP2030 1.redakcija, kura 16.maijā apstiprināta ar lēmumu Nr.156. Vienlaikus 
ar teritorijas plānojuma izstrādi veikts Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, sagatavojot Vides 
pārskatu. Vides pārskata publiskā apspriešana organizēta reizē ar plānojuma 1. redakcijas apspriešanu 
laika posmā no 28.maija līdz 7.jūlijam. Apspriešanas laikā organizētas 5 sabiedriskās apspriešanas 
sanāksmes:  

• Liepupē 12.06.2018. 17:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 29 dalībnieki;  

• Tūjā 12.06.2018. 19:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 49 dalībnieki;  

• Salacgrīvā 13.06.2018. 17:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 20 dalībnieki;  

• Svētciemā 13.06.2018. 19:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 26 dalībnieki;  

• Ainažos 14.06.2018. 17:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki.  

Apspriešanas laikā priekšlikumi un iebildumi par Vides pārskata 1.redakciju tika saņemti no Salacgrīvas 
ostas pārvaldes, Satiksmes ministrijas, Rīgas plānošanas reģiona un Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes reģionālās administrācijas. Pēc apspriešanas noslēgšanās, 2018.gada 19.decembrī pieņemts 
lēmums par SNTP2030 un Vides pārskata nodošanu pilnveidošanai, tajā veicot attiecīgus labojumus un 
papildinājumus.  Sanāksmju un priekšlikumu iesniegšanas procesā aktualizēti jautājumi galvenokārt 
saistībā ar zonējuma robežu precizēšanu, piekļuvēm jūrai, aizsargjoslu noteiktajiem ierobežojumiem, 
par apbūves iespējām un derīgo izrakteņu ieguves iespējām.  
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Plānojuma 2.redakcija apstiprināta 2019.gada 22.maijā ar lēmumu Nr.201 un reizē ar Teritorijas 
plānojuma 2.redakcijas apspriešanu organizēta Vides pārskata papildinātās redakcijas publiskā 
apspriešana laika posmā no 31.maija līdz 21.jūnijam. Apspriešanas laikā organizētas 3 sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes:  

• Tūjā 14.06.2019. 19:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 12 dalībnieki; 

• Salacgrīvā 14.06.2019. 17:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 6 dalībnieki; 

• Ainažos 14.06.2019. 15:00 notikušajā sanāksmē piedalījās 8 dalībnieki.  

Apspriešanas laikā priekšlikumi un iebildumi par Vides pārskata 2.redakciju tika saņemti no Valmieras 
reģionālās vides pārvaldes un Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas. Pēc 
apspriešanas noslēgšanās, saskaņā ar Salacgrīvas novada domes 17.jūlija lēmumu Nr.289, Vides 
pārskats nodots atbildīgajai institūcijai – Vides pārraudzības Valsts birojam - atzinuma sniegšanai.  

• 2019.gada 26.jūlijā Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai nosūtīts Stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, par kuru 16.septembrī saņemts Vides 
pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.4-03/15, ar kuru noteikts veikt SNTP2030 stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu.  

• 2019.gada 9.oktobrī Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai nosūtīts 
pārstrādāts Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, par kuru 2019.gada 
8.novembrī saņemts lēmums Nr.4-01/1009, ar kuru noteikts veikt atkārtotu SNTP2030 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata pārstrādāšanu. 

• 2020.gada 6.janvārī Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma sniegšanai nosūtīts atkārtoti 
pārstrādāts Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, par kuru 2020.gada 
3.februārī saņemts atzinums Nr.4-03/3 „Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam Vides pārskatu”.  

o Atzinumā rekomendēts precizēt un/vai papildināt Vides pārskatu saskaņā ar Nr.4-03/3 
atzinumā ietvertajiem priekšlikumiem, kā arī lūgts izvērtēt nepieciešamību pilnveidot 
Salacgrīvas novada teritorijas plānojumu līdz 2030.gadam, ņemot vērā Vides pārskatā 
izteiktos priekšlikumus. Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijas iespēju 
robežās ir iestrādātas novada teritorijas plānošanas dokumentā. 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.4-03/3 „Par Salacgrīvas novada teritorijas plānojuma līdz 
2030.gadam Vides pārskatu” nav iekļautas norādes par pārkāpumiem sabiedriskās apspriešanas gaitas 
norisē. Par Vides pārskata 2.redakciju saņemtie Valmieras reģionālās vides pārvaldes un Dabas 
aizsardzības pārvaldes Vidzemes administrācijas priekšlikumi iekļauti Vides pārskatā. Atzinumā 
rekomendēts papildināt Vides pārskatu saskaņā ar tajā ietvertajiem ieteikumiem, kā arī lūgts izvērtēt 
nepieciešamību pilnveidot SNTP2030 redakciju, ņemot vērā papildinātajā Vides pārskatā un 
sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus. Izvērtējot SNTP2030 pilnveidotās redakcijas 
(4.0) apspriešanas laikā saņemtos institūciju atzinumus un iesniegumus, pēc redakcionālo precizējumu 
veikšanas, saskaņā ar atzinumu un iesniegumu izskatīšanas sanāksmē lemto, izstrādes vadītājs 
rekomendējis SNTP2030 virzīt apstiprināšanai Salacgrīvas novada domes sēdē. Tādējādi Vides 
pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.4-03/3 norādītie priekšlikumi SNTP2030 redakcijas un tā Vides 
pārskata papilināšanai iekļauti tik tālu, cik to ļauj redakcionālu labojumu veikšana.  

 

PIEŅEMTĀ VARIANTA IZRAUDZĪŠANAS PAMATOJUMS 

SNTP2030 dokumentā iekļauti iespējamie optimālie teritorijas izmantošanas risinājumi, neparedzot 
alternatīva plānojuma izstrādi. Izstrādājot SNTP2030 stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izvēlēts 
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un novērtēts t.s. „nulles” scenārijs, salīdzinot iespējamo ietekmi uz vidi, kas rastos gadījumā, ja netiktu 
izstrādāts un realizēts SNTP2030.  

Vērtējot kopumā, SNTP2030 rada priekšnoteikumus saprātīgai un ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai, 
vienlaicīgi nodrošinot esošo resursu un dabas vērtību saglabāšanu. „Nulles” varianta piepildīšanās 
gadījumā netiktu radīti apstākļi ar novada sociālekonomisko attīstību sabalansētu vides un dabas 
aizsardzības pasākumu realizēšanai. Kopumā Salacgrīvas novada Teritorijas plānojums nav pretrunā ar 
dabas un vides aizsardzības normatīviem, un tā mērķi sasaucas ar nacionālajiem un starptautiskajiem 
dabas aizsardzības un vides aizsardzības mērķiem. Plānošanas dokumentā ietvertie risinājumi tieši 
neskar Natura 2000 teritorijas un mikroliegumus, un tie neradīs būtiskas negatīvas ietekmes uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām.  

SNTP2030 turpmākajiem 10 gadiem ir iestrādāti optimālākie risinājumi, kuri ir sagatavoti teritorijas 
plānošanas, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un sabiedriskās apspriešanas procesā, 
nodrošinot plašu dialogu ar sabiedrību un iespēju robežās ņemot vērā institūciju un sabiedrisko 
organizāciju ieteikumus un rekomendācijas. Lai novērstu SNTP2030 īstenošanas iespējamo negatīvo 
ietekmi uz vidi, ir jāievieš teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi, t.i. teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasības, turpmākās plānošanas pasākumi – detālplānojumu izstrāde, 
lokālplānojumu izstrāde, ainavu plānu un applūstošo teritoriju modelēšana, jāplāno un jāievieš citi ar 
Salacgrīvas novada teritoriju saistīti vides, dabas un civilās aizsardzības jomas pasākumi.  

 

SALACGRĪVAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA LĪDZ 2030.GADAM 
ĪSTENOŠANAS MONITORINGA PASĀKUMI 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitorings veicams, lai konstatētu teritorijas plānojuma 
īstenošanas tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā izstrādātu teritorijas 
plānojuma grozījumus.  

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 3.februāra atzinumā Nr.4-03/3 „Par Salacgrīvas 
novada teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam Vides pārskatu” noteikto, Salacgrīvas novada 
pašvaldība, izmantojot valsts statistiskās informācijas datu bāzes, kā arī valsts vides monitoringa un 
citus pieejamos datus, veiks SNTP2030 īstenošanas novērtējumu, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos 
datus par novada teritoriju, un vismaz divreiz plānošanas periodā (2026. un 2031.gadā) izstrādās 
monitoringa ziņojumu, nodrošinot tā iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.  

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu, vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas 
dokumentu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu var iepazīties Salacgrīvas 
novada mājaslapas www.salacgriva.lv sadaļā „Teritorijas plānošana”. 

 

 

 

Informatīvo ziņojumu sagatavoja 

Attīstības un teritorijas plānotāja 


