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I�FORMATĪVS ZIŅOJUMS 

par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā 2012. – 2024. gadam 

 
 
Saulkrastu novada teritorijas plānojums 2012. – 2024. gadam ir apstiprināts ar Saulkrastu 
novada 2012.gada 31.oktobra domes lēmumu Nr.14 (§ 33.), par saistošo noteikumu „Par 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam” izdošanu. 

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 23. marta 
noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 
VII nodaļā noteiktajam un publicēts pašvaldības mājas lapā www.saulkrasti.lv.   

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (turpmāk SIVN) veikta saskaņā ar 
Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 14. jūlija lēmumu Nr.49 „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Vides pārskatu teritorijas plānojumam sagatavoja SIA „Vides eksperti”, saskaņā ar LR 
likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un LR MK 2004.gada 23.marta noteikumiem 
Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, vērtējot SIA 
„Metrum” izstrādāto teritorijas plānojumu. 

Vides pārskata dokumentā apskatīts esošās situācijas stāvoklis Saulkrastu novadā, 
identificētas galvenās problēmas, kas varētu rasties izstrādātā teritorijas plānojuma gaitā, 
apskatītas iespējamās alternatīvas un risinājumi, kas iestrādāti teritorijas plānojumā ietekmju 
uz vidi minimizēšanā.  

 
Vides apsvērumi teritorijas plānojumā 
 
Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupā tika nolemts teritorijas 
plānojuma izstrādes sākuma posmā izstrādāt attīstības koncepciju. Tās izstrādes mērķis bija 
veidot atklātu dialogu ar novada sabiedrību, to maksimāli iesaistot novada plānošanas 
procesā jau tā agrīnajā stadijā, vienojoties par galvenajiem plānošanas principiem un 
attīstības vadlīnijām. 

Attīstības koncepcijā tika definēta novada/pilsētas struktūra un panākta vienošanās ar 
sabiedrību par tās galvenajiem elementiem. 

Interešu saskaņotības princips nodrošina, ka plānojums izstrādā saskaņā ar citiem teritorijas 
plānojumiem un tajā saskaņo valsts, plānošanas reģionu, pašvaldību un privātās intereses. 
Pēctecības princips nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam teritorijas plānojuma 
pamatojumam, tiek saglabātas nemainīgas tās daļas, kuras nepakļaujas izvirzītajam 
pamatojumam un darba uzdevumam. 

Tā kā teritorijas plānojums un Vides pārskats izstrādāti paralēli, tad būtiskākie ietekmi uz 
vidi ietekmējošie aspekti tika apskatīti un izvērtēti jau darba gaitā. 

Būtiskākās izmaiņas teritorijas plānojumā, kas vērtētas stratēģiskajā ietekmes uz vidi 
novērtējumā ir pilsētas „Kāpu meža parka” izveidošana, izmaiņas Saulkrastu pilsētas 
centrālajā daļā („Centrālais jūras parks”, „Stacijas mežs”, jaunas arhitektoniskās 
dominantes), ražošanas teritoriju definēšana ārpus apdzīvotām zonām, Saulkrastu un 
Zvejniekciema kā atsevišķu apdzīvotu teritoriju nodalīšana izmantojot meža buferzonu. 
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Vides pārskata un sabiedriskās apspriešanas rezultātu (tajā skaitā institūciju atzinumu) 
integrēšana teritorijas plānojumā 
 
Teritorijas plānojuma un Vides pārskata 1.redakcijas sabiedriskajai apspriešanai tika nodotas 
vienlaicīgi. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja prasībām, Vides pārskats kopā ar 
plānojumu atzinumu saņemšanai tika iesniegts institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldei, 
Lielrīgas reģionālajai Vides pārvaldei, Veselības inspekcijai un Rīgas plānošanas reģionam). 

Sabiedriskās sanāksmes laikā iedzīvotāji interesējās par to, kāda veida apbūve plānota pie 
Baltās kāpas, tajā pat laikā paužot skeptisku attieksmi par jebkāda veida būvju veidošanu ( tai 
skaitā tualetes izbūvi), tika aktualizēts jautājums par transporta novietņu problēmu, kas kļūst 
svarīgs vasaras sezonas tūrisma kontekstā, vertikālo dominanšu nepieciešamību utt. 
Iedzīvotāju pārstāvji iebilda arī pret atsevišķu jau esošajā teritorijas plānojumā iekļauto zemju 
apbūves iespējamību, tomēr atzīstot, ka, ievērojot plānošanas pēctecības principu, līdz šim 
plānotais nav anulējams. Tāpat iedzīvotāji interesējās vai netiks realizēta apbūve kāpu joslā, 
pārkāpts Aizsargjoslu likums u.c. jautājumi, kas saistīti ar interesi ar to, kā jaunais TP 
ietekmēs un/vai neietekmēs Saulkrastu pilsētvidi, dabiskos novada resursus un iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. 

Pieņemtā teritorijas plānojuma pamatojums 

Teritorijas plānojums izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, 
izvērtējot visu plānotāju rīcībā esošo informāciju, faktisko situāciju, teritorijas resursus, 
pašvaldības un iedzīvotāju priekšlikumus, ka arī institūciju nosacījumus un priekšlikumus, 
tādēļ teritorijas plānojums tiek izvirzīts kā vienīgā alternatīva turpmākai novada attīstībai. 

Pieņemtā teritorijas plānojuma īstenošana atstās pozitīvu ietekmi uz Saulkrastu novada vides 
un iedzīvotāju dzīves kvalitāti, jo: 

- teritorijas plānojumā integrēti institūciju izsniegto nosacījumu ieteikumi; 
- precizēti izmantošanas mērķi un zonējuma robežas; 
- teritorijas plānojums nodrošina pārskatāmu informāciju par novada teritoriju, tā 

resursiem, vērtībām un izmantošanas iespējām; 
- īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas pieminekļi, kultūras pieminekļi, kā arī 

ainaviski vērtīgās teritorijas izvērtētas kā novada attīstības resurss; 
- spēkā esošs un aktualizēts teritorijas plānojums būs pamats lēmumu pieņemšanai 

par teritorijas izmantošanu un nodrošinās lēmumu pieņemšanas atklātumu. 
-  

Plānojuma īstenošanas monitorings 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 
noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.  

Monitoringu veic ar nolūku konstatēt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma īstenošanas 
tiešo vai netiešo ietekmi uz apkārtējo vidi, ūdeni (pazemes, virszemes), gaisu, bioloģisko 
daudzveidību, cilvēku dzīves un darba telpu, būvniecību, ievērojot Vides pārraudzības valsts 
biroja atzinumu par Vides pārskatu kā arī, lai nepieciešamības gadījumā, izstrādātu teritorijas 
plānojuma grozījumus.  

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes 
uz vidi stratēģiskais novērtējums” noteikts, ka plānošanas dokumenta īstenošanas 
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monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides 
monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama izstrādātājam.  

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto atzinumu, lai konstatētu Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi 
uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, 
pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic plānošanas 
dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divreiz plānošanas periodā (2017. un 2023. 
gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz ( arī elektroniskā veidā) Vides 
pārraudzības valsts birojā.  

Monitoringu veic, izmantojot valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos 
datus par pārskata teritoriju, kā arī citu pašvaldībā pieejamo informāciju. Monitoringa 
ziņojumā apkopo pieejamo informāciju un ietver vismaz ar plānošanas dokumenta 
īstenošanu saistīto vides stāvokļa izmaiņu un to tendenču raksturojumu. 

 


