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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS 
Reă.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045  

Tālrunis: 67321173 ♦ fakss: 67321049 ♦ e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv 
  

 
 

Rīgā,  
2013.gada 23.janvārī 

 
Lēmums Nr.6 

 
Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērt ējuma procedūras  

piemērošanu 
 
Adresāts: 
 
 Aizkraukles novada pašvaldība, adrese: Lāčplēša ielā 1a, Aizkraukle, 
Aizkraukles novads, LV – 5101. 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 
 
 Aizkraukles novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam (turpmāk arī 
Teritorijas plānojums). 
 
Izvērt ētā dokumentācija: 
 
 Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada 10.janvāra vēstule Nr.1-6-1/13/29, 
tai pievienotais iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādi, Aizkraukles novada 
domes 2012.gada 13.decembra sēdes protokola Nr.14, 4.§ „Par Aizkraukles novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu, veicot dabas parka 
„Daugavas ieleja” aizsardzības plāna integrēšanu Aizkraukles novada teritorijas 
plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu” izraksts, Darba uzdevums Aizkraukles 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādei, kā arī Dabas aizsardzības 
pārvaldes 2013.gada 11.janvāra vēstule Nr.4.9/1/2013-N-E „Par stratēăiskā ietekmes 
uz vidi novērtējuma nepieciešamību Aizkraukles novada attīstības plānošanas 
dokumentiem”.   
 
Faktu konstatācija un izvērt ējums: 
 
1. SaskaĦā ar Aizkraukles novada domes 2012.gada 13.decembra sēdes lēmumu 

Nr.299 (protokola Nr.14, 4.§) ir uzsākta Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 
2013. – 2025.gadam izstrāde. 

2. Teritoriālās reformas rezultātā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā 
ietilpst Aizkraukles pilsēta un Aizkraukles pagasts.  

3. Iesniegumā norādīts, ka Aizkraukles novada Teritorijas plānojums tiks izstrādāts 
saistībā ar Zemgales plānošanas reăiona attīstības programmu 2008.–2014.gadam, 
Zemgales plānošanas reăiona teritorijas plānojumu 2006.–2026.gadam, kaimiĦu 
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pašvaldību teritorijas plānojumiem, kā arī Aizkraukles novada integrētās attīstības 
programmu 2008.–2014.gadam, kurai ir veikts stratēăiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums un sagatavots Vides pārskats, par kuru Vides pārraudzības valsts 
birojs (turpmāk arī Birojs) 2008.gada 20.jūnijā ir izdevis atzinumu Nr.42. 

4. Pašvaldība iesniegumā norādījusi, ka šajā Teritorijas plānojuma izstrādes posmā 
tai nav informācijas par konkrētām  turpmāk plānotām likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbībām. Tomēr izvērtējot Darba uzdevumā 
Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam minēto  informāciju, 
jāsecina, ka šādu darbību īstenošanas iespēja tomēr pastāv, jo Teritorijas 
plānojuma izstrādes gaitā cita starpā plānots izvērtēt un norādīt ražošanai 
piemērotākās vietas, izvērtēt alternatīvo enerăijas resursu izmantošanas iespējas 
Aizkraukles pilsētā, noteikt kūdras ieguves lauku iespējamo paplašināšanās zonu 
„Aizkraukles (Aklais) purvs” teritorijā, plānota transporta infrastruktūras 
(dzelzceĜa, ielu tīkla, veloceliĦu) attīstība, tūrisma un rekreācijas infrastruktūras 
attīstība, kā arī PĜaviĦu hidroelektrostacijas un ūdenskrātuvei pieguĜošās teritorijas 
attīstība. Teritorijas plānojumā paredzēts arī izstrādāt dzīvojamās apbūves 
attīstības telpisko koncepciju, noteikt un grafiski attēlot plūdu riska teritorijas, 
esošo un perspektīvo peldvietu izvietojumu, izvērtēt degradētās teritorijas un 
izstrādāt priekšlikumus to turpmākai izmantošanai. 

5. SaskaĦā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Aizkraukles novadā 
atrodas divas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – 
dabas liegums „Aizkraukles purvs un meži” un daĜa no dabas parka „Daugavas 
ieleja” teritorijas, kuru aizsardzības un izmantošanas kārtību nosaka vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi; abām Natura 2000 teritorijām ir 
izstrādāti un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. Pašvaldība informē, ka 
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā paredzēts aktualizēt dabas parka „Daugavas 
ieleja” dabas aizsardzības plānu un integrēt to Teritorijas plānojumā, kā arī 
norādījusi uz to, ka Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā tiks iekĜautas tikai 
tās darbības Natura 2000 teritorijās, kuras ir plānotas šo teritoriju dabas 
aizsardzības plānos. 

6. SaskaĦā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” 5.punktā noteikto, 
pašvaldība ir konsultējusies ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk arī DAP) par 
stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību Teritorijas plānojumam. 
Izvērtējot Natura 2000 teritoriju izvietojumu un Ħemot vērā to, ka dabas 
liegumam „Aizkraukles purvs un meži” un dabas parkam „Daugavas ieleja” ir 
izstrādāti un spēkā esoši dabas aizsardzības plāni, kā arī to, ka Darba uzdevumā 
Teritorijas plānojuma izstrādei nav iekĜautas darbības Natura 2000 teritorijās, kas 
būtu pretrunā ar dabas aizsardzības plānos paredzēto, DAP izteikusi viedokli, ka 
Teritorijas plānojumam nav nepieciešams veikt stratēăisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Gadījumā, ja plānošanas dokumenta izstrādes gaitā tiek lemts par 
Natura 2000 teritoriju cita veida izmantošanu (nav paredzēta dabas aizsardzības 
plānos), DAP iesaka veikt stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu.  

7. ĥemot vērā to, ka Aizkraukles novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam 
īstenošana potenciāli saistāma ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 1. 
un/vai 2.pielikuma darbībām, Birojs secina, ka Aizkraukles novada teritorijas 
plānojums 2013.–2025.gadam atbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
4.panta trešajā daĜā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic 
stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums. Plānošanas dokumentā paredzētās 
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darbības jāvērtē atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 pantā 
noteiktajam. Sagatavojot plānošanas dokumenta Vides pārskatu, lūdzam Ħemt 
vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta pirmajā daĜā noteikto, 
ka vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekĜauj tikai tādu 
informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto 
informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās, iekĜaujot nepieciešamo 
informāciju atbilstošā detalizācijas pakāpē, kas Ĝauj novērtēt plānošanas 
dokumentā konkrētās paredzētās darbības. 

 
Piemērotās tiesību normas: 
 

• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.3pants, 23.5 
pants;  

• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;  

• Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 
• Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 
• Aizsargjoslu likums; 
• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
• Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
 
Lēmuma pieĦemšanas pamatojums:  

 
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaĦā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Aizkraukles novada pašvaldības 2013.gada 
10.janvāra vēstuli Nr.1-6-1/13/29 un tai pievienoto dokumentāciju par Aizkraukles 
novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam izstrādes uzsākšanu. ĥemot vērā 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2pantā noteiktos stratēăiskā 
novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību 
normas, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka Aizkraukles novada teritorijas 
plānojums 2013.–2025.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
4.panta trešajā daĜā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuram jāveic stratēăiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums. 
 
Lēmums: 
 

• Piemērot stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Aizkraukles 
novada teritorijas plānojumam 2013.–2025.gadam. 

                         
 
                      

 Direktors     A.Lukšēvics  
 


