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KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam stratēăiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma sastāvdaĜa, kura mērėis ir teritorijas plānojumā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas 
ietekmes uz vidi analīze. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Ikšėiles novada teritorijas plānojumam piemērota 
pamatojoties uz 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 
28.09.2009. lēmumu Nr.35 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. Savukārt 
tā veikšanas kārtība noteikta ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēăiskais novērtējums”. Minētais lēmums tika pieĦemts, jo novada teritorijā atrodas NATURA 2000 teritorija 
– dabas parks „Ogres Zilie kalni”, kā arī perspektīvē plānotas darbības saistībā ar derīgo izrakteĦu ieguvi, līdz 
ar to, izstrādājot Ikšėiles novada teritorijas plānojumu un tā Vides pārskatu, jāĦem vērā spēkā esošā 
likumdošana, kura attiecas uz šīm teritorijām, kā arī jāizvērtē iespējamās ietekmes uz vidi. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam ir izstrādāts 12 gadu periodam kā ilgtermiĦa teritorijas 
attīstības plānošanas dokuments. Tā izstrāde veikta saskaĦā ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ko veica uzĦēmums „Metrum” sadarbībā ar 
pašvaldības institūciju speciālistiem. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums sastāv no četriem sējumiem (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daĜa un Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi). Vides 
pārskatā aplūkota vides stāvokĜa esošā situācija Ikšėiles novadā, kā arī iekĜauti priekšlikumi situācijas 
uzlabošanai un risinājumi teritorijas plānojuma paredzēto darbību negatīvo ietekmju uz vidi samazināšanai vai 
novēršanai. 

Nozīmīgākās vērtības novadā ir esošie mežu un virszemes ūdensobjektu resursi, kā arī kulturvēsturiskās 
teritorijas un objekti. Tie ir būtiski ainaviskās un rekreatīvo vērtību veidojošie elementi novadā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā ir izstrādāta Ikšėiles novada vienota perspektīvās attīstības un 
apdzīvojuma struktūras koncepcija (attīstības koncepcija), kas ir balstīta uz Rīgas plānošanas reăiona 
teritorijas (telpisko) plānojumu 2005.-2025.gadam. 

Teritorijas plānojumā ir grozītas iepriekšējos plānojumos noteiktās Ikšėiles pilsētas un novada ciemu robežas, 
tās ievērojami samazinot (Dobelnieku ciemam nedaudz palielinot, bet Lielkancersiliem saglabājot līdzšinējo 
ciema robežu platību), tādējādi piedāvājot veidot kompaktu apdzīvojuma struktūru. Ciema statuss tiek noteikts 
Tīnūžiem, Turkalnei, Dobelniekiem, Ceplīšiem, Lielkancersiliem, Kalnājiem, Aizupēm un Saulesdārzam. Ciema 
statuss tiek likvidēts Kranciema apdzīvotai vietai. 

Teritorijas plānojumā ir noteiktas rezervējamās teritorijas, kas nepieciešamas nacionālas nozīmes transporta 
infrastruktūras attīstībai, kā arī reăionālas un vietējas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai teritorijas. 

No jauna veidojamās zemes vienības minimālais lielums Lauku zemēs (L) noteikts 1 ha platībā, Mežu 
teritorijās (M) – 2 ha. 

Tāpat plānojumā noteiktas plašas rekreācijas teritorijas dabas parka „Ogres zilie kalni” apkārtnē, teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos nosakot atsevišėus noteikumus šo teritoriju turpmākai attīstībai un 
izmantošanai. 

Kā galvenās vides problēmas, kuras būtu jārisina vai jāminimizē Ikšėiles novadā ir saistītas ar ceĜu 
infrastruktūras uzlabošanu, esošo ceĜu kvalitātes uzlabošanu, derīgo izrakteĦu ieguvi (kā potenciālie ieguves 
riski minami: gaisa piesārĦojums, troksnis, spridzināšanas darbu ietekme un gruntsūdens līmeĦa 
pazemināšanās) un lielo apbūves intensitāti (īpaši virszemes ūdensobjektu tiešā tuvumā). 

Ikšėiles novadam nav robežas ar kādu citu valsti un tā neatrodas tiešā citas valsts tuvumā. Tāpat novadā nav 
un netiek plānota tāda rūpniecības attīstība, kas varētu radīt pārrobežu piesārĦojumu, tomēr to varētu radīt 
Novopolocka (Baltkrievija), Krāslava, Daugavpils, Jēkabpils un Ogre, kas ir ievērojamākie piesārĦojuma avoti 
Daugavas upes krastos. 
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ĥemot vērā, ka kopumā Ikšėiles novada teritorijas plānojuma izstrādē ir ievērota spēkā esošie normatīvie akti, 
tas neparedz negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas parku „Ogres Zilie kalni”. Līdz ar 
to specifiski dabai nodarīto kaitējumu kompensēšanas mehānismi saistībā ar īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju plānošanas dokumentam nav paredzēti. Kompensēšanas pasākumu jautājums jārisina saistībā ar 
jaunās automaăistrāles E22 posma Kranciems – Slāvu aplis (Austrumu ievads Rīgā) būvniecību, kā arī derīgo 
izrakteĦu ieguves teritoriju (karjeru) izstrādi vai paplašināšanu. 

Lai sekotu līdzi teritorijas plānojuma ieviešanai un tā efektivitātes monitoringam, Ikšėiles novada teritorijas 
plānojuma īstenošanas monitoringam ir noteikti vairāki rādītāji tā ietekmes uz vidi noteikšanai. Informācija par 
šiem rādītājiem, jāiekĜauj monitoringa ziĦojumā, kas Vides pārraudzības valsts birojam ir jāiesniedz Ikšėiles 
novada teritorijas plānojuma īstenošanas periodā no 2011.–2023.gadam, saskaĦā ar Vides pārraudzības 
valsts biroja noteikto termiĦu. Lai iegūtu pilnīgu un korektu informāciju par teritorijas attīstību un tā ietekmi uz 
vidi, dati būtu jāvāc katru gadu. 

Teritorijas plānojuma īstenošana atstās gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi. Kā nozīmīgākās pozitīvās 
ietekmes var minēt vides kvalitātes uzlabošanos pēc komunālās infrastruktūras sakārtošanas, velotransporta 
attīstības, degradēto teritoriju sakārtošanas, novada ainavu un kvalitātes paaugstināšanu u.c. Darbībām, kas 
saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz 
vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, 
iespējama gaisa piesārĦojuma un trokšĦu palielināšanās. Attīstot saimnieciskās darbības teritorijas un 
ražošanas objektu būvniecību, var rasties negatīva ietekme uz vidi, ja netiek Ħemti vērā katrā konkrētā 
gadījumā risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama pozitīva 
ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloăisko daudzveidību 
vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. Vienlaicīgi jāĦem vērā, ka palielinoties rekreāciju teritorijas 
apmeklēšanas intensitātei, iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu. 

Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un 
izvēlēties optimālākos risinājumus. 

Jautājumi (ražošanas teritoriju attīstība, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstība, autoceĜu būvniecība vai 
rekonstrukcija u.tml.), kas tieši vai netieši varētu ietekmēt vidi, būtu jāskata teritorijas plānojuma īstenošanas 
periodā. Piemēram, attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, jāveic 
teritorijas izpēte un katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic 
sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai 
darbībai, kā arī jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloăisko paĦēmienu izmantošanu. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums līdzsvaros ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. Īstenojot 
teritorijas plānojumu, tiks nodrošināti iedzīvotājiem labvēlīgi dzīves un darba apstākĜi, sakārtota vide, uzlabota 
transporta un sakaru infrastruktūra, uzlabota komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kas kopumā 
veicinās uzĦēmējdarbības un tūrisma attīstību, izmantojot racionāli pieejamos resursus un saskaĦā ar vides 
aizsardzības prasībām. 

Kopumā jāsecina, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam noteiktie risinājumi attiecībā uz 
plānotā (atĜauto) teritorijas izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu 
prasībām, kā arī tas atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērėiem un tā realizācija 
neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Ikšėiles novada teritorijas plānojumu ir 
iespējams īstenot, ja tiek ievēroti teritorijas plānojumā esošie nosacījumi, kā arī normatīvajos aktos noteiktās 
vides aizsardzības prasības. 
 


