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IEVADS
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (turpmāk SIVN) veikta saskaņā ar Vides
pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2012. gada 23.aprīļa lēmumu nr.25 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūras piemērošanu”. Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
ietvaros Saulkrastu novada attīstības stratēģijai 2014.-2026.gadam un Saulkrastu novada attīstības
programmai 2014.-2020.gadam, kas apvienoti vienotā dokumentā “Saulkrastu novada stratēģiskās attīstības
vadlīnijas” (turpmāk tekstā Stratēģiskās attīstības vadlīnijas jeb SAV) ar mērķi novērtēt plānošanas
dokumentā plānoto rīcību un projektu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi.
Saulkrastu novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes, kas nosaka pasākumu kopumu pašvaldības ilgtermiņa
prioritāšu īstenošanai. Novada Stratēģiskās attīstības vadlīnijas, vērtējot tās kopējā politikas plānošanas
kontekstā, ir vietēja līmeņa politikas un attīstības plānošanas dokuments, kam ir nozīmīga loma kopējā
Saulkrastu novada attīstībā.
Vides pārskatā ir analizēts esošais vides stāvoklis Saulkrastu novadā, šobrīd aktuālākās problēmas, kā
arī Attīstības programmas nozīme esošo vides problēmu risināšanā un kopējā vides kvalitātes
paaugstināšanas veicināšanā.
Stratēģiskās attīstības vadlīnijās piedāvātie risinājumi nākotnē dos pozitīvu ieguldījumu kopējā
novada attīstībā, vienlaikus pamazām novēršot esošās vides problēmas, uzlabojot tehnisko infrastruktūru,
sociālekonomisko situāciju un veicinot vispārējā dzīves līmeņa celšanu.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums ietver vides pārskata projekta sagatavošanu, apspriešanu,
sabiedrības iesaistīšanu vides pārskata apspriešanā, vides pārskata gala redakcijas sagatavošanu un
konsultāciju veikšanu.
Izpildītājs: SIA Ķemers Business and Law Company
Reģistrācijas Nr.: 44103061476
Vides pārskatu izstrādāja: PhD Jānis Kauliņš

PhD Sintija Kuršinska
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IZM ANTOTIE SAĪSINĀJ U MI
Nav skaidroti fizikālo mērvienību un debess pušu apzīmējumi, kā arī vispārpieņemtie redakcionālie
saīsinājumi.
AAA – aizsargājamo ainavu apvidus
DKS – dārzkopības sabiedrības
DUS – degvielas uzpildes stacija
ES – Eiropas Savienība
GUS – gāzes uzpildes stacija
IT – informācijas tehnoloģijas
LVĢMC – Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
MK – Ministru Kabinets
MKN – Ministru Kabineta noteikumi
NAI – notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SIVN – stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
SVID – stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
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NORM ATĪVIE AKTI UN P LĀNOŠANAS
DOKUM ENTI, KAS IZM AN TOTI VIDES
PĀRSKATĀ VAI AKTUĀLI NOVADA VIDES
PĀRVALDĪBĀ
Likumi (alfabētiskā kārtībā)
 08.05.2008. likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”
 28.10.2010. likums „Atkritumu apsaimniekošanas likums”
 01.04.1998. likums „Dzelzceļa likums”
 03.09.1998. likums „Enerģētikas likums”
 28.10.2010. likums „Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums”
 22.06.1994. likums „Likums par ostām”
 14.10.1998. likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
 02.03.1993. likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”
 15.03.2001. likums „Par piesārņojumu”
 13.10.2011. likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums”
 12.09.2002. likums „Ūdens apsaimniekošanas likums”
Ministru Kabineta noteikumi (hronoloģiski, sākot ar jaunākajiem)
 12.06.2012. MK noteikumi Nr.409 „Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes
stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām”
 22.05.2012. MK noteikumi Nr.353 „Ārstniecības iestādēs radušos atkritumu apsaimniekošanas
prasības”
 10.01.2012. MK noteikumi Nr.38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība”
 27.12.2011. MK noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un
izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”
 13.09.2011. MK noteikumi Nr.703 „Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz un anulē atļauju
atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, kā arī par valsts
nodevu un tās maksāšanas kārtību”
 02.08.2011. MK noteikumi Nr.598 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu
atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”
 19.04.2011. MK noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras
padara atkritumus bīstamus”
 25.01.2011. MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz
vidi”
 30.11.2010. MK noteikumi Nr.1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
veikšanai”
 03.11.2009. MK noteikumi Nr.1290 „Noteikumi par gaisa kvalitāti”
 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
Vides pārskats
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 13.01.2009. MK noteikumi Nr.42 „Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un
kvalitātes kritērijiem”
 04.04.2006. MK noteikumi Nr.258 „Noteikumi par Skultes ostas robežu noteikšanu”
 14.03.2006. MK noteikumi Nr.204 „Dabas parka „Piejūra” individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi”
 25.10.2005. MK noteikumi Nr.804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”
 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību
un riska samazināšanas pasākumiem”
 14.12.2004. MK noteikumi Nr.1015 “Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai”
 19.10.2004. MK noteikumi Nr.858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu,
klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”
 07.09.2004. MK noteikumi Nr.778 “Kārtība, kādā tiek veikts siltumnīcefekta gāzu emisiju
monitorings, kā arī pārbaudīti un apstiprināti ikgadējie pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju”
 27.07.2004. MK noteikumi Nr.626 “Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku
noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos”
 13.07.2004. MK noteikumi Nr.597 “Vides trokšņa novērtēšanas kārtība”
 22.04.2004. MK noteikumi Nr.400 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas pieteikšanas un
izsniegšanas kārtība”
 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums.”
 29.04.2003. MK noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtība”
 22.04.2003 MK noteikumi Nr.200 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita
projektu izstrādi”
 08.10.2002. MK noteikumi Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas
kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”
 20.08.2002. MK noteikumi Nr.379 „Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama
gaisu piesārņojošo vielu emisija no stacionāriem piesārņojuma avotiem”
 12.03.2002. MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
 20.11.2001. MK noteikumi Nr.483 “Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un
reģistrācijas kārtība”
 09.03.1999. MK noteikumi Nr.83 „Noteikumi par dabas parkiem”
 04.10.1995. MK noteikumi Nr.293 „Noteikumi par Skultes ostas robežu noteikšanu” (zaudējuši
spēku)
Visiem augšminētiem normatīvajiem aktiem pārbaudīta aktualitāte uz 2012. gada 1.jūliju.
Plānošanas dokumenti
 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam, apstiprināta Saeimas sēdē 2010.gada
10.jūnijā
 Piekrastes telpiskās attīstības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam, pieņemtas ar Ministru kabineta
2011.gada 20.aprīļa rīkojumu
Vides pārskats
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 Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģija 2000.-2020.gadam; aktuālā redakcija apstiprināta ar
Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2008.gada 22.decembra lēmumu Nr.24
 Rīgas reģiona attīstības programma 2005.-2011.gadam (darbību beigusi); apstiprināta Rīgas
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē 2005.gada 7.janvārī
 Rīgas reģiona attīstības programma 2009.-2013.gadam; apstiprināta 2012.gada 13.janvāra Rīgas
plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē
 Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2005.-2025.gadam; aktuālā redakcija apstiprināta
ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2007.gada 2.februāra lēmumu Nr.9
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1 . PLĀNOŠANAS DOKUME NTI UN PROCEDŪRAS
J AUTĀJ UM I
1.N OVADA VĪZIJA

Novada iedzīvotāju labklājība sakņojas prasmīgā viesu uzņemšanā un Skultes
ostas sniegtajās iespējās, labā izglītībā un augstā kultūras līmenī. Saulkrasti ir
Baltijas reģionā starptautiski atpazīstams kūrorts ar videi draudzīgu
infrastruktūru. Novada vadībai ir augsts uzticības līmenis iedzīvotāju vidū.
2.N OVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIŅA STRATĒĢISKIE MĒRĶI

Attīstības stratēģiskais VIRSMĒRĶIS
Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu uzņemšanas
industriju un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība bāzēta uz novada cilvēkresursiem.

Stratēģiskais mērķis Nr.1
Saulkrasti ir iecienīts radošās inteliģences
un ģimeņu kūrorts Baltijas reģionā.
Novadā funkcionē vienots tūrisma pakalpojumu klasteris, nodrošinot augstas kvalitātes
viesmīlības pakalpojumus un radošu vidi.
 Saulkrastu novads ir funkcionāli nokomplektēts atbilstoši kūrorta teritorijas statusam, kas ir
apstiprināts ar attiecīgu Ministru kabineta lēmumu;
 Starptautiskie tūrisma katalogi rekomendē Saulkrastus kā intelektuālā un veselības tūrisma, kā
arī ģimeņu atpūtas tūrisma gala mērķi;
 Tiek pilnvērtīgi izmantoti novada dabas resursi un to unikalitāte, piedāvājot augsta līmeņa atpūtu un
fiziskas aktivitātes;
 Radošo aktivitāšu, plenēru, radošo darbnīcu, akustisko koncertu norises vieta visos gadalaikos.

Stratēģiskais mērķis Nr.2
Ostas darbība ir maksimāli efektīva.
Novada ekonomiskā attīstība cieši saistīta ar ostas darbības attīstīšanu un pilnveidošanu. Ostas
infrastruktūra un sniegtie pakalpojumi papildina novada tūrisma piedāvājumu.
 Ostas darbības sezonas ilguma maksimāla pagarināšana, tiecoties uz vissezonu kuģošanu.
 kravu ostas turpmāka attīstīšana.
 Ostas attīstība arī kā viens no tūrisma infrastruktūras perspektīvajiem objektiem.

Vides pārskats
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Stratēģiskais mērķis Nr.3
Izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina novada iedzīvotāju
vajadzības atbilstoši reģiona attīstības centra līmenim.
Savstarpēji cieši integrētās izglītības, sporta un kultūras infrastruktūras pilnībā nodrošina
novada iedzīvotāju vajadzības atbilstoši attīstības centra līmenim un ekonomiskajai
specializācijai.
 novada izglītības un kultūras infrastruktūras apkalpo Ādažu, Carnikavas, Sējas, daļēji arī
Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu iedzīvotājus. Šīs jomas pakalpojumi piesaista arī
rīdziniekus, īpaši tos, kuriem ir īpašumi dārzkopības sabiedrību teritorijās; šo teritoriju iedzīvotāji
pakāpeniski integrējas novada sabiedriskajā dzīvē;
 vispārējās izglītības profilēšana atbilstoši novada ekonomikas vajadzībām un būtisks vispārējās
izglītības konkurētspējas elements;
 interešu izglītība tiek attīstīta kā augstvērtīgs pašrealizācijas līdzeklis novada un apkārtējo teritoriju
bērniem un jauniešiem, stiprinot viņu saiti ar Saulkrastu novadu;

Stratēģiskais mērķis Nr.4
Saulkrastu novada pārvaldība ir funkcionāli atbilstoša reģionālas nozīmes attīstības
centra prasībām.
 novada infrastruktūras iegūst labākas attīstības iespējas.
Videi draudzīgu satiksmes veidu attīstīšana – satiksmes infrastruktūra (ceļi, veloceliņi,
stāvvietas) un transportlīdzekļu (elektrotransports, velotransports, ciešāka saite ar dzelzceļu);
Saulkrastu komunālās saimniecības infrastruktūra piedāvā mūsdienīgus pakalpojumus, kas ir
pieejami visiem pilsētas iedzīvotājiem;
ir izstrādāti efektīvi un videi draudzīgi risinājumi dārzkopības sabiedrību teritoriju
nodrošināšanai ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
 Saulkrastos ir pieejami sociālie pakalpojumi atbilstoši reģionālās nozīmes attīstības centra prasībām;
 novada pārvaldes kapacitāte ir atbilstoša reģionālās nozīmes attīstības centram,
 Saulkrastiem ir reģionālas nozīmes attīstības centra statuss valsts un reģionālajos teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos;

3.N OVADA ATTĪSTĪBAS ILGTERMIŅA PRIORITĀTES 2014.-2026. GADĀ
Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir definētas
ilgtermiņa prioritātes, kas kalpo par pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāko veicamo darbību
identificēšanai.

1. Viesu uzņemšanas industrijas un kūrorta attīstība.
2. Ostas attīstība kā novada ekonomikas stūrakmens.
3. Kvalitatīva izglītība, daudzpusīga kultūra
un sports kā galvenie cilvēkvides veidotāji novadā.
4. Novada efektīva pārvaldība kā sociālās vides
un infrastruktūras attīstības pamats.

Vides pārskats
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4.S AULKRASTU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SAISTĪBA AR ILGTERMIŅA
STRATĒĢIJU

SAULKRASTU NOVADA VĪZIJA
2026.GADAM

VIDĒJA TERMIŅA RĪCĪBAS VIRZIENI

STRATĒĢISKĀS
PRIORITĀTES

STRATĒĢISKIE
MĒRĶI

STRATĒĢISKAIS VIRSMĒRĶIS
Piekrastes resursu ilgtspējīga izmantošana, līdzsvaroti attīstot viesu uzņemšanas industriju
un ostas kompleksu. Ekonomiskā attīstība ir bāzēta uz novada cilvēkresursiem

Vidēja
termiņa
prioritātes

Ekonomiskās attīstības
stratēģiskie mērķi
Saulkrasti ir
iecienīts radošās
inteliģences un
ģimeņu kūrorts
Baltijas reģionā.

1.PRIORITĀTE
Viesu uzņemšanas
industrija

Ostas darbības
maksimāla
efektivitāte

Sociālās infrastruktūras
attīstības stratēģskais mērķis

Pārvaldības attīstības
stratēģskais mērķis

Integrētās izglītības, sporta un
kultūras infrastruktūras
nodrošina iedzīvotāju vajadzības
atbilstoši attīstības centra
līmenim un specializācijai

Saulkrastu novada pārvaldība
funkcionē atbilstoši reģionālas
nozīmes attīstības centra
prasībām

2.PRIORITĀTE
Ostas attīstība

Novada tēla veidošana
Infrastruktūras
nostiprināšana
Tūrisma klastera
veidošanās
Kūrorta statuss;
nosacījumi kļūt par
Baltijas reģiona nozīmes
kūrortu

Radīt pamatnosacījumus
kļūt par Baltijas reģiona
nozīmes kūrortu

Mazmēra kuģu
pieņemšana un
apkalpošana

Pieguļošo teritoriju
attīstība

3.PRIORITĀTE
Kvalitatīva izglītība un
daudzpusīga kultūra

4.PRIORITĀTE
Novada efektīva
pārvaldība

Vispārējās izglītības
iestāžu profilu veidošana,
interešu izglītības
stiprināšana

Sociālo pakalpojumu
attīstīšana
Pārvaldes kapacitātes
celšana

Sporta un kultūras
infrastruktūras objektu
attīstīšana

Ielu, apgaismojuma,
stāvvietu, veloceliņu un
ietvju sakārtošana

Vissezonu kuģošana

Ilgtermiņa kultūras
stratēģijas un
programmas izveidošana

Nodrošināt ostas darbību
visu gadu un iespējas
pieņemt un apkalpot
mazmēra kuģus.

Nostiprināt vispārējo un
interešu izglītības
sistēmu, apmeklēta
kultūras dzīve visu gadu

Ūdensaimniecības un
siltumapgādes risinājumi
Videi draudzīgs
transports

Iegūt realitātē pamatotu
reģionālas nozīmes
attīstības centra statusu

Saulkrastu novada attīstības programmas saistība ar ilgtermiņa stratēģiju

Vides pārskats
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5. Ī SS PĀRSKATS PAR STRATĒĢISKĀ IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA VEIKŠANU
1. un 2.attēlā shematiski ir parādīta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūra un vides
pārskata izstrādes vieta tajā.
Lēmums par
plānošanas dokumenta
izstrādi
Apzīmējumi
Konsultācijas pirms plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanas
Dabas
Sabiedrības
Reģionālā
ĪADT
aizsardzības
NVO, ja aktuāli
veselības aģentūra vides pārvalde administrācija (ja ir)
pārvalde

Izstrādātāja darbības

IVN Valsts biroja darbības
Vides pārskats un tā saturs

Iesniegums IVN valsts
birojā

Iesnieguma saturs
saskaņā ar MKN 157
6.p.

Sabiedrības informēšana
Citi pasākumi

Iesniegums neatbilst
prasībām

Pārbaude

Dokumenta saturs

Citas institūcijas (personas)
un to veiktās darbības

Iesniegums atbilst
prasībām

Lēmums par SIVN
procedūras
vajadzību

Nevajag

X
Informācija par SIVN procesa veikšanu
IVN valsts biroja
Citas institūcijas, ar
Vietējā
mājaslapa
kurām konsultējās
pašvaldība
(7 dienu laikā)

Veikt SIVN
procedūru

Vides pārskata projekta
sagatavošanas
uzsākšana

Informācija
publiskā telpā

Konsultācijas par vides pārskata saturu un detalizāciju
IVN valsts birojs

RVP

DAP, ja
nepieciešams

Par informējamām
organizācijām

Konsultācijas ar IVN valsts biroju
Par
Par pārrobežu
kompensēšanas
ietekmi
pasākumiem

Vides pārskata
izstrāde

Nevajag

RVP

Informācija
RVP telpās

Par sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmi

Izvērtēšana

X
Lēmums par
sanāksmes
vajadzību

Vides pārskata
projekts
Sabiedrības
informēšanas
process

TURPINĀJUMS

1.att. SIVN uzsākšanas un vides pārskata izstrādes procedūras

Vides pārskats
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TURPINĀJUMS

Sabiedrības
informēšana

Paziņojums par iespēju
iepazīties ar dokumentu
projektiem

Paziņojuma nosūtīšana
IVN Valsts
birojam

Vietējai
pašvaldībai

RVP

Vietējai presei

Ievieto savā
mājaslapā

Informācija
publiskā telpā

Informācija
RVP telpās

Publikācija

Paziņojums saturs
saskaņā ar MKN 157
12.p.

TURPINĀJUMS

Lēmums par
sanāksmes vajadzību

TURPINĀJUMS

Izstrādātāja mājaslapā
(kopsavilkums)

Vides pārskata projekts

Dokumentu nosūta
DAP vai ĪADT
Vietējai pašvaldībai
administrācijai
(ja ir)
Citas organizācijas, kam
norādījis IVN Valsts birojs

Vismaz 40 dienas

Nozares
pārvaldei (ja
aktuāli)

Paziņojums saturs
saskaņā ar MKN 157
19.p.

Paziņojums par
sanāksmi

Paziņojuma nosūtīšana

Pārējās ieinteresētās
organizācijas, ja ir

IVN Valsts
birojam

Vietējai
pašvaldībai

RVP

Vietējai presei

Ievieto savā
mājaslapā

Informācija
publiskā telpā

Informācija
RVP telpās

Publikācija

20 dienu laikā

Atzinumi

Nosūta INV Valsts
birojam

Vismaz 7 dienas

labojumi un
papildinājumi

Sanāksmes norise

Vides pārskats

Protokols

Sapulces dalībnieka
atsevišķās domas

30 dienu laikā

3 dienu laikā

Atzinuma
sniegšana

Paziņojums saturs
saskaņā ar MKN 157
27.p.

Pozitīvs
atzinums

Informatīvais
paziņojums

Apstiprinātais vides
pārskats

Izstrādātāja mājaslapā

Negatīvs
atzinums

Iesniegums

Paziņojums par
plānošanas dokumenta
pieņemšanu

Paziņojums saturs
saskaņā ar MKN 157
29.p.

Paziņojumu nosūta un publicē
Izstrādātāja
mājaslapā

INV Valsts
birojam

"Latvijas
Vēstnesim"

Vietējai pašvaldībai

RVP

Vietējai presei

2.att. Sabiedrības informēšanas procedūras

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un attiecīgā vides pārskata procedūras attēlos parādīta
kārtība, kas noteikta 23.03.2004. MK noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”.
Lai noteiktu plānošanas dokumenta īstenošanas faktisko ietekmi uz vidi, vides pārskats satur
monitoringa procedūras aprakstu, monitoringa ziņojuma saturu un sagatavošanas kārtību (sīkāk skatīt šī
dokumenta 7. nodaļu).
Atbilstoši MKN Nr.157 III daļas 5.p. prasībām, pirms stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras uzsākšanas tika veiktas konsultācijas ar Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroju par
Vides pārskats
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procedūras veikšanu un vides pārskata saturu. Tika iesniegts priekšlikums par vides pārskata paredzamo
saturu.
Konsultācijas ar Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, Veselības inspekciju, Dabas aizsardzības pārvaldi,
iesniedzot iepriekš minēto darba uzdevumu un lūdzot sniegt šī dokumenta vērtējumu un citus nosacījumus
vides pārskata izstrādei.

Vides pārskats
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2 . SAULKRASTU NOVADA
RAKSTUROJUM S
2.1. S AULKRASTU NOVADA ĪSS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Saulkrastu novads atrodas Rīgas jūras līča dienvidaustrumu daļā, 45 km attālumā no Rīgas. Tas
robežojas ar Sējas, Ādažu un Carnikavas, un Limbažu novadiem. Novads aizņem 2 - 5 km platas joslas veida
teritoriju, ieskaitot piejūras mežu joslu uz ziemeļiem no Lilastes upes un ezera un ietver Bātciemu, Pabažus,
Saulkrastu centrālo daļu, Zvejniekciemu ar tā centru ap Skultes ostu, kā arī mazdārziņu un vasarnīcu rajonus
aiz Rīgas-Skultes dzelzceļa līnijas.
Pilsētas tiesības Saulkrasti ieguva 1991. gadā. Saulkrasti dibināti 19.g.s. sākumā kā kūrorta teritorija
ar „peldiestādēm” un vasarnīcām, kuras izmantoja, galvenokārt, turīgā Vidzemes muižniecība. I Pasaules
kara laikā kūrorts tika pilnībā izpostīts. Latvijas valdība agrārreformas ietvaros 1921. gadā tagadējā
Saulkrastu teritorijā iedalīja gruntsgabalus vasarnīcu apbūvei. 1935. gadā apvienoja Neibādi un Pēterupi un
izveidoja Neibādes ciemu, padomju laikā Saulkrastiem pievienots Zvejniekciems.
Saulkrastu pilsēta aizņem nozīmīgu Saulkrastu novada daļu. Saulkrastu novads teritoriāli ir mazākais
Latvijas novads: tā kopējā platība ir 48 km2, tai skaitā Saulkrastu pilsētas teritorija - 6,8 km2, pagasta (lauku)
teritorija - 41,2 km2.
Novadam cauri tek četras upes: Inčupe, Pēterupe, Ķīšupe un Aģe, kas simboliski attēlotas Saulkrastu
novada ģerbonī zilu svītru veidā.
Attālums no Saulkrastu centra līdz Rīgai ir 37 km, Limbažiem – 47 km, Siguldai – 40 km,
Salacgrīvai – 58 km.
Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica (autoceļa Latvijas apzīmējums
A1, starptautiskais apzīmējums E67).
Klimats teritorijā ir mēreni silts un mitrs klimats, 220-230 dienas gadā dominē jūras gaisa masas.
Tāpēc vasaras ir relatīvi vēsas, mākoņainas (>40% dienu), bet ziemas samērā siltas, ar biežiem atkušņiem
(10 dienas mēnesī). Gada vidējā temperatūra 5,6°C, janvārī ap mīnus 5°C, jūlijā + 17,1°C.
Bezsala periods ir vidēji 150 dienas ilgs. Nokrišņi 700-720 mm gadā. Sniega sega nepastāvīga,
veidojas decembra vidū un saglabāja līdz marta vidum. Sniega segas biezums reti pārsniedz 20 cm. Pēdējās
pavasara salnas novērojamas maija sākumā, pirmās rudens salnas – oktobra sākumā
Saulkrastu novadā 2012.gada sākumā bija 5804 iedzīvotāji, tai skaitā Saulkrastu pilsētā – 3086. Kopš
2007.gada Saulkrastu novada pašvaldībā nav novērojamas būtiskas iedzīvotāju skaita pieauguma vai
samazinājuma tendences. Līdz ar vasaras sezonu, iedzīvotāju skaits ievērojami palielinās (pēc dažādiem
aprēķiniem līdz 12 – 20 tūkst. cilvēku); tas saistīts ar novadā esošo dārzkopības kooperatīvu iedzīvotāju
plūsmas palielināšanos un sezonas tūristu apmešanos pilsētā.

Vides pārskats
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2.2. D ABAS VIDES PAMATELEMENTI S AULKRASTU NOVADĀ
2.2.1. Zaļais karkass
Saulkrastu novada zaļais karkass sastāv no mežiem un pilsētas parkiem un skvēriem.
Saulkrastu parks Ķīšupes krastā veidots 20. gs. sākumā. Parkā atrodas estrāde, kas tiek aktīvi
izmantota brīvdabas pasākumu organizēšanai vasaras sezonā. Līdz ar to parka teritorija tiek intensīvi
izmantota un pakļauta lielām noslodzēm.
Pilsētai nozīmīgi ir skvēri A.Kalniņa un Ainažu ielas krustojumā, A.Kalniņa un Vidrižu ielas
krustojumā, Bīriņu ielas un L.Paegles ielas, A. Kalniņa ielas krustojumos, centra skvērs, u.c. Esošās nelielās
apstādījumu teritorijas būtiski bagātina pilsētas ainavu, un to izmantošana apbūvei ir aizliegta.
Pilsētvides attīstības vajadzībām kalpo teritorija starp Alfrēda Kalniņa, Bīriņu, Ainažu un Vidrižu
ielām.
Upju ielejas (Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un Aģes ielejas), kuras ir nozīmīga ainavas sastāvdaļa,
kalpo kā dabiskie koridori, kas savieno dažādas pilsētas “zaļās struktūras”, tām ir būtiska rekreatīva nozīme
(makšķerēšanai, pastaigām) un ainaviskā vērtība, palieņu pļavas kalpo kā putnu ligzdošanas un barības
vietas.
Saulkrastu novada meži ir Valsts meža dienesta, Rīgas reģionālās virsmežniecības uzraudzībā.
Ar mežu apklāto zemju sadalījums pa augšanas apstākļiem norāda, ka konkrētajā teritorijā ir ļoti
labas meža apsaimniekošanas iespējas. Meža ceļu tīkls nodrošina labas meža apsardzības iespējas, taču ceļu
biežums arī palielina antropogēno slodzi piejūras meža masīvos. Saimnieciskā darbība novada mežos ir
ierobežota, jo lielākā daļa mežu atrodas piekrastes ierobežotās saimnieciskās darbības zonā vai krasta kāpu
aizsargjoslā, turklāt novada mežiem ir liela rekreatīvā vērtība.
Valdošās koku sugas Saulkrastu novada teritorijā ir priede 76%, egle 10% un bērzs 12%.
Piekrastes un it īpaši kāpu teritorijā sastopami nozīmīgi biotopi un sugas, kuras Baltijas jūras reģionā
spēj augt tikai jūras piekrastē (litorālajām sugām). Raksturīgākās augu sugas pludmalēs ir Baltijas šķēpene,
kālija sālszāle un jūrmalas balodene; embrionālajās kāpās un priekškāpās: smiltāju kāpuniedre, smiltāju
kāpukviesis un Baltijas kāpu niedre; pelēkajās kāpās: kāpu auzene, zilganā kelērija, mazais mārsils. Kāpās
konstatētas arī Latvijā retas augu sugas: Gmelina alise, pļavas silpurene, sarkanā dzeguzene.

Vides pārskats
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2.2.2. Zilais karkass
Saulkrastu zilo karkasu, jeb hidrogrāfisko tīklu veido nelielas upītes: Aģe, Ķīšupe, Pēterupe, Inčupe..
Piektā upe ir Lilaste – Saulkrastu un Carnikavas novadu robežupe. Teritorijas dienvidu daļā, starpkāpu
ieplakā, izveidojusies neliela ūdenstilpe 2,2 ha platībā – Ķirezers. Pašvaldības teritorija dienvidu daļā
robežojas ar Lilastes ezeru.
Visām upēm ir nelielas, samērā gleznainas ielejas. Visizteiktākās tās ir pirms upes ietekas jūrā, kad
straume laužas caur piekrastes kāpu valni; Inčupes grīvā šādā veidā ir izveidojusies pazīstamā Baltā kāpa.
Novada teritorija 17 km garumā robežojas ar Rīgas jūras līci. Saulkrastu piekraste ir otra garākā
pilsētas pludmale Latvijā. Piekrastes kāpās pārsvarā aug sausumu mīloši augi. Liela daļa no augiem pieder
litorālajām augu sugām. Tās ir sugas, kuras Baltijas jūras reģionā spēj augt tikai jūras piekrastē.
Tām ir ļoti ierobežota augšanas teritorija. Raksturīgākās augu sugas pludmalēs ir Baltijas šķēpene,
kālija sālszāle un jūrmalas balodene; embrionālajās kāpās un priekškāpās: smiltāju kāpuniedre, smiltāju
kāpukviesis un Baltijas kāpu niedre; pelēkajās kāpās: kāpu auzene, zilganā kelērija, mazais mārsils. Kāpās
konstatētas arī Latvijā retas augu sugas: Gmelina alise, pļavas silpurene, sarkanā dzeguzene.
2.2.3. Pazemes ūdeņi un minerālie resursi
Saulkrasti atrodas Baltijas artēziskā baseina centrālās daļas ziemeļrietumos. Aktīvais ūdens apmaiņas
(saldūdeņu) zonas biezums sasniedz 170 – 190 m. Saldūdeņu zonu veido devona nogulumi. Gaujas horizonta
nogulumu biezums ir neliels un svārstās no dažiem metriem līdz 50 m. Arukilas-Burtnieku horizonta
nogulumi izplatīti visā teritorijā, un to biezums pārsniedz 100 m. Horizonta nogulumus veido smilšakmeņu
un mālainu iežu slāņojums.
Saulkrastu apkārtnē iekārtoto urbumu dziļums ir 110 – 130 m. Ūdens horizonta produktivitāte mainās
atkarībā no ģeoloģiskā griezuma smilšainības pakāpes, urbumu īpatnējās devas svārstās no 0,2 līdz 1,1 l/s.
Arukilas-Burtnieku ūdens horizontu kompleksa smilšakmeņi pētāmajā teritorijā satur hidrokarbonāta
kalcija – magnija (Ca-Mg) ūdeņus ar mineralizāciju 0,35 – 0,45 g/l, ar kopējo cietību līdz 6,2 mg ekv/l.
Teritorijā, kur biezāks ir Gaujas horizonta biezums, centralizētai ūdens apgādei var izmantot šā horizonta
nogulumos esošo ūdeni. Pilsētas teritorijā izplatīti hidrokarbonātu-kalcija tipa saldūdeņi ar sausni 0,25 – 0,35
g/l un cietību 4,8 – 5,8 mekv./l.
Kvartāra nogulumu biezums ir no dažiem metriem līdz 30 m; smilts slāņa biezums ir neliels. Kvartāra
nogulumus reti izmanto centralizētai ūdensapgādei, bet šo ūdens horizontu savām vajadzībām parasti
izmanto dārzkopības sabiedrību teritorijās un individuālie patērētāji pilsētā un pagastā.
Ūdens kvalitāte pēc ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītajiem kopumā atbilst dzeramā ūdens
standartu prasībām, izņemot dzelzs saturu, kas pārsniedz 0,3 mg/l un atsevišķos urbumos var sasniegt 1,7
mg/l. Tāpēc dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanai nepieciešamas atdzelžošanas iekārtas.
Iespējams, pazemes ūdeņu piesārņošanas risks saistīts ar atsevišķiem, šobrīd, neizmantotiem
urbumiem, kas nav iekonservēti vai tamponēti.
Saulkrastu novada teritorija cieto derīgo izrakteņu atradnēm nabadzīga. Tajā nav pētīta neviena smilts
grants, smilts, māla vai dolomītu atradne. Visbiežāk pieprasītā derīgā izrakteņa – smilts tuvākā pētītā atradne
atrodas netālu no Pabažiem Sējas pagastā. Potenciālas smilts atradnes varētu būt arī novada teritorijā, bet
nepieciešamā grants jebkurā gadījumā jāieved, jo šis izraktenis novadā nav konstatēts.
Ķirezerā ir ap 34 tūkst. m3 dabiski valga jeb 5 tūkst. tonnu organiskā sapropeļa krājumi pie nosacītā
mitruma 60%. Sapropeļa slāņa maksimālais biezums vidēji ir 1,6 m, bet vietām tas ir pat 4,5 m biezs.
Vides pārskats
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Sapropelis ir labas kvalitātes, un to var izmantot augsnes mēslošanai, ārstnieciskām dūņām un kā
piemaisījumu dzīvnieku barībā, taču tā ieguves uzsākšanai nepieciešami papildus pētījumi.
Lilastes ezerā izgulsnējušies ievērojami sapropeļa krājumi; tā vidējais biezums visā atradnē sasniedz
5,1 m. Sapropelis ir augstu pelnainību (lielu minerāldaļiņu piejaukumu) un to var izmantot augsnes
mēslošanai.
Ne spēkā esošajā, ne topošajā jaunajā teritorijas plānojumā Saulkrastu novadā nav paredzētas derīgo
izrakteņu ieguves vietas. Derīgo izrakteņu ieguve kā atļautā izmantošana arī netiek noteikta nevienā
teritorijas izmantošanas veidā.
2.2.4. Pludmale un kāpu zona
Saulkrastu pilsētas nozīmīgākais dabas resurss ir pludmale, kas stiepjas vairāk nekā 17 km garumā.
No tā pilsētas pludmale ir 8,5 km. Pludmales joslas platums svārstās no 100 m novada dienvidu daļā līdz 20
m Zvejniekciemā, uz dienvidiem no Skultes ostas. Pludmali pārsvarā veido rupju un vidēju graudu smilts.
Pludmale kopā ar piegulošajām kāpām veido unikālu kurortoloģisku un ainavisku resursu. Baltā kāpa
un 30 m augstās kāpas pie Bātciema ir Latvijas mēroga ievērības cienīgi dabas objekti.
Saulkrastu piekrastē nav izteiktas krastu noskalošanās vai akumulācijas tendences kā tas ir vērojams
citviet Latvijas piekrastē. Tomēr ir posmi, kuros novērojama pludmales noskalošanās: aptuveni 0,3 – 0,8 km
garas joslas pie Saulkrastiem un Zvejniekciema taču, ja piepildās prognozes par vidējā jūras līmeņa
paaugstināšanos un vētraino dienu skaita palielināšanos, varētu būtiski pastiprināties krasta izskalojumi uz
dienvidiem no Skultes ostas, radot paaugstināta riska zonas iespējamu izveidošanos iepretim Zvejniekciema
apbūvei.
Pieaugot cilvēku skaitam un koncentrācijai atsevišķās vietās, tiek negatīvi ietekmēta piekrastes daba
– izjaukta kāpu struktūra un stabilitāte, veicināta erozija, kas ietekmē arī blakus ekosistēmas, iznīcināts
augājs un biotopi, apdraudēta atsevišķu sugu eksistence Latvijā, piesārņotas kāpas un pludmale. Negatīvi
ietekmi uz piekrastes dabu izraisa gan pārmērīga nobradāšana (arī dabas parka „Piejūra” teritorijā), gan
ugunskuru kurināšana kāpās un pludmalē, gan citas darbības. Šāda situācija ir attīstījusies vairāku
nesakārtotu lietu dēļ: piekrastē ir ļoti maz labiekārtotu atpūtas vietu (ieskaitot autostāvvietas, celiņus,
atkritumu tvertnes), nav pietiekoši attīstīta piekrastes apsaimniekošana: atkritumu savākšana, atpūtas vietu
kopšana un atjaunošana.
Pludmaļu garums un platums kopumā ir pietiekams, un pludmales platības trūkums nav
ierobežojošais elements tālākā Saulkrastu kā kūrortpilsētas attīstībā, iespējama pludmaļu izmantošana ar
atšķirīgu intensitāti, radot daudzveidīgu piedāvājumu. Pašlaik nosacīti pludmales teritorijas var iedalīt 3
posmos (Lilaste-Inčupe; Inčupe-Koklītes; Koklītes-Skultes pagasta robeža), kas ir atšķirīgi ar dabiskajām
īpašībām, atpūtnieku koncentrāciju, autostāvvietu tuvumu.
2.2.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
2.2.5.1. Dabas parks „Piejūra”
Saulkrastu novadā ir viena īpaši aizsargājamā dabas teritorija – dabas parks „Piejūra”, kas izveidots
jau 1962. gadā un kalpo daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai. Īpaši nozīmīgi ir tādi biotopi kā
embrionālās kāpas, priekškāpas, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži. Dabas parkā var sastapt
saudzējamo retu augu un dzīvnieku sugas; piemēram, pie Garezera konstatētas vairākas retas sikspārņu
sugas.
Dabas parks “Piejūra” ir Natura 2000 teritorija un tajā noteiktas 4 funkcionālās zonas: regulējama
režīma (mikroliegumu) zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona. Parka teritorijā ietilpst
dabas liegumi „Ummis”, „Daugavgrīva” un „Vakarbuļļi”.
Vides pārskats
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Dabas parks stiepjas no Rīgas (Buļļu sala) cauri Carnikavas novadam un tā ziemeļu gals ietiecas
Saulkrastu novada teritorijā. Neviens no iepriekš minētajiem dabas liegumiem Saulkrastu novada teritoriju
neskar; Saulkrastu novadā ir tikai dabas parka zona.
Parka platība ir 4315 ha, no kuras Saulkrastu novadā ietilpst 465 ha jeb 11,25% parka teritorijas, kas
savukārt ir nepilni 10 procenti no novada teritorijas.
Parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (paredzēts laikaposmam no 2004. līdz 2015.g.) un tam
ir apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (14.03.2006. MK noteikumi Nr.204
"Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi").
2001. gadā, analizējot jūras piekrastes stāvokli un aizsardzību, tika konstatēts, ka dabas parks
“Piejūra” ir viena no visapdraudētākajām aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā.
Galvenie faktori, kas apdraud dabas parka vērtību, ir mehāniskās antropogēnās slodzes, izbraukājot,
izmīdot un citādi ietekmējot dabiskās ekosistēmas, zemju transformācija, parka teritorijas apbūvēšana,
samazinot dabisko biotopu platības, mežu un kāpu apauguma degšana un pļavu aizaugšana.
Lai nodrošinātu dabas parka sugu, biotopu un ainavas daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu
attīstību, galvenais uzdevums ir izveidot parka infrastruktūru. Pirmkārt nepieciešams nostiprināt kāpas,
veidot takas, nodrošināt atkritumu savākšanas sistēmas izveidi.
Dabas aizsardzības plānā ir ietverti vairāki pasākumi, kas saistīti ar biotopu apsaimniekošanu: pļavu
pļaušana un ganīšana, mežu apsaimniekošana, mikroliegumu veidošana un niedrāju kopšana.

Vides pārskats
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Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
un objekti Saulkrastu novadā
Dati: ozols.daba.gov.lv:2010/pub/
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Mikroliegums; Nr. datu bāzē
Aizsargājamie koki
Novada teritorijas robežas
Saulkrastu pilsētas teritorija

Saulkrastu žuburainā priede

Saulkrastu Jaunās ielas priede

Saulkrastu Jaunās ielas dižpriede
Saulkrastu kuplā dižpriede

Saulkrastu Baltās kāpas dižpriede

Katrīnas liepas
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Aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži"
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® J.K.Kartes, 2012

3.att. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti Saulkrastu novada teritorijā
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2.2.5.2. Selga uz rietumiem no Tūjas
Saskaņā ar 2010.01.05. Ministru kabineta noteikumiem Nr.17 “Noteikumi par aizsargājamām jūras
teritorijām” Latvijā izveidotas 7 aizsargājamās jūras teritorijas. Viena no tām ir “Selga uz rietumiem no
Tūjas”. Teritorija atrodas Latvijas Republikas Baltijas jūras Rīgas līča austrumu daļā iepretim Saulkrastu un
Carnikavas novadiem un tās platība ir 58 600 ha.

4.att. Jūras aizsargājamā teritorija “Selga uz rietumiem no Tūjas”

Kaut gan šī teritorija neietiecas tieši Saulkrastu novadā, tas ir jāievēro, plānojot saimnieciskās
aktivitātes novada „tuvajā” piekrastes daļā, kas nosacīti aptver 1 km uz abām pusēm no krasta līnijas.
Teritorija ir izveidota putnu sugu aizsardzībai, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras teritorijā
sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju. Putnu sugas, kuru populācijas lielumi aizsargājamā jūras
Vides pārskats
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teritorijā sasniedz starptautiski nozīmīgas vietas kritēriju ir brūnkakla gārgale, melnkakla gārgale un mazais
ķīris. Abām gārgaļu sugām šī vieta ir nozīmīga gan ziemošanas, gan rudens un pavasara migrācijas laikā
(līdz 2500 īpatņu). Mazais ķīris teritoriju vislielākā skaitā izmanto pavasarī (virs 9000 īpatņu). Teritorijas
dienvidu daļu regulāri izmanto arī lielie alki.
2.2.5.3. Aizsargājamais ainavu apvidus „Ādaži”
Aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) „Ādaži” ir Natura 2000 teritorija; tajā ietilpst dabas liegums
„Lieluikas un Mazuikas ezeri” un tas ir dibināts 2004.gadā)Ministru Kabineta noteikumi: 23.02.1999. MK
noteikumi Nr.69 "Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem" ar grozījumiem 04.02.2011. redakcija).
Agrākajās robežās ĪADT Saulkrastu novadu neskāra. Ir ierosinātas AAA robežu izmaiņas, saskaņā ar
kurām no AAA 10150 ha lielās teritorijas Saulkrastu novadā ietilpst aptuveni 10 ha (5.attēlā – teritorija, ko
ietver robežpunkti no nr.201 līdz 210 un Saulkrastu novada robeža).
Teritorijai ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns, bet individuālo aizsardzības un izmantošanas
noteikumu nav.
Militāro mācību rezultātā izveidojušies Latvijas apstākļos reti biotopi - ievērojamas virsāju platības
un klaji vai vāji apauguši smiltāji. Nozīmīgākā vieta valstī biotopa 2320 „Piejūras zemienes smiltāju
līdzenumu sausi virsāji” saglabāšanā. Teritorijā konstatēti tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā 2330 „Klajas
iekšzemes kāpas”, 3130 „Ezeri ar oligotrofām līdz mezotrofām augu sabiedrībām”, 6410 „Mitri zālāji
periodiski izžūstošās augsnēs” u.c. Teritorijā sastopams liels skaits aizsargājamu augu un dzīvnieku sugu.
2.2.5.4. Mikroliegumi un citi aizsargājamie objekti
Saulkrastu novadā atrodas pieci mikroliegumi; tie ir izveidoti dabas parka „Piejūra” teritorijā.
Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja ir viena no valstī esošajām 60 alejām, kam noteikts valsts
aizsardzības statuss.
Saulkrastu novadā atrodas arī vismaz 20 aizsargājami koki, kas atbilst dižkoka kategorijai (1.tabulā).
Par visiem no tiem nav pieejama pietiekami precīza ģeotelpiskā informācija, kartē 5.attēlā daļa no tiem nav
parādīti.
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5.att. AAA „Ādaži” robežu shēma saskaņā ar ierosinātajām izmaiņām
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1.TABULA
Aizsargājamie koki Saulkrastu novadā
Apkārtmērs

Augstums

Parastā priede 400m W no Rīgas-Tallinas ceļa tilta pār Inčupi,
mežā

2,86

25

950

Parastā priede Bātciems, Krastiņi, 5mN no saimn. ēkas (50m
NW no Kāpām)

2,95

17

951

Parastā priede Bātciems, Lilastes upes labajā krastā, 150m no
jūras, paugura S nogāzē, mežā

2,93

18

1491

Parastā priede Bātciems, 100m N no Krastiņu mājām (zeme
pieder Saulkrastu pašvaldībai), mežā, uzkalniņa
malā, 20m no kāpas.

2,82

16

1492

Parastā priede Inčupes kreisais krasts, 200m no upes S, 400m
no jūras, kāpas S nogāzē, mežā (400m N no
benzīntanka)

2,84

22.5

1493

Parastā priede Bātciems, Kļaviņu zemē, 100m W no mājām,
mežā.

2,84

17

2036

Āra bērzs

Zvejniekciems, Upes ielā 31 (autobusu piet.
“Zvejniekciema skola”), ~10m aiz mājas, ~3m
kreisajā pusē no ceļa uz ostu, ~100m no Aģes
upes labā krasta, ~200m no jūras, mežmalā

2,7

20

182

Melnalksnis

Smilšu 3. Skolas sporta laukuma malā, gar
Pēterupīti, labajā krastā

4,1

22

183

Melnalksnis

Smilšu 3. Skolas sporta laukuma malā, gar
Pēterupīti, labajā krastā

3,75

25

350

Parastā priede Jaunā iela 13. Uz W no Murjāņu pagr.

3,13

19

351

Parastā priede Jaunā iela 13. Uz W no Murjāņu pagr.

2,87

17

352

Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā: 120m no ielas
gala (Saulkrastu mežn.123.kv.)

2,86

18

353

Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā (W no Murjāņu
pagr., Saulkrastu mežn.123 kv., 150m S no ielas
gala un tad 50m W)

3

17

354

Parastā priede Liepu ielas turpinājums mežā (W no Murjāņu
pagr., Saulkrastu mežn. 123 kv., 100m SW no
pirmās priedes)

2,91

20

355

Parastā priede 100m W - NW no Sarkanarmijas kareivju kapa.
Kāpas piekājē, Saulkrastu mežn. 123 kv.

2,9

20

356

Parastā priede Inčupe. Kāpu 2 (starp šoseju un jūru)

3,11

22

357

Parastā priede Ķīšupītes kreisais krasts. Parkā pie estrādes
(pretī A.Kalniņa 1 – bij. Puškina 1)

3,05

23

945

Parastā priede 200m SE no Ķīšupes ietekas jūrā, 100m E no
pludmales, mežā

2,87

18

946

Parastā priede Pabažu kāpa, 60m E skatlaukuma, 250m E no
Inčupes ietekas jūrā, mežā

2,77

20

948

Parastā priede 170m NW no universālveikala, mežā

2,75

16

949

Parastā priede Mežā, uz kāpas, 120m E no pludmales, 260m
NWN no universālveikala, 300m SW/no tirgus

2,89

21

DB ID

Suga

947
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Apkārtmērs

Augstums

Parastā priede Saulkrasti, 400m SW no Murjāņu pagrieziena,
Liepu ielas turpinājums mežā, Saulkrastu mežn.
123.kv., mežā, kāpas nogāzē

2,72

23

Parastā priede Saulkrasti, 350m WSW no Murjāņu pagrieziena,
Liepu ielas turpinājums mežā, Saulkrastu mežn.
123.kv., mežā.

2,82

16

DB ID

Suga

1496

1497

Atrašanās vieta

2.2.5. Novada kultūrvēsturiskās vērtības
Neskatoties uz to, ka Saulkrastu novads teritorijas ziņā ir mazākais Latvijā, tas ir bagāts ar dažādiem
vēsturiskiem un tūristu iecienītiem objektiem.
2.TABULA
Nozīmīgi kultūras un apskates objekti Saulkrastu novadā
Nr.p.k. Nosaukums

Apraksts

1.

Dzelzceļa stacija
“Skulte”

Atrodas pie Saulkrastu apvedceļa; dzelzceļa arhitektūras piemērs

2.

Skultes luterāņu
baznīca

Saukta arī par Svētā Matīsa baznīcu. Celta 1757. gadā pēc
J.Mazungena projekta barokālās formās. Saglabājies vecais altāris
un kancele ar gleznojumiem ( 18.gs vidus). Zem baznīcas grīdas ir
apbedījumi.

3.

Ziemeļu mols

2002. gadā pabeigta Ziemeļu mola rekonstrukcija

4.

Skultes osta

Zvejniecības un kokosta.1937.-1939. gadā valsts Jūrniecības
departaments Skultē izbūvēja zvejas ostu. www.skulteport.lv.
Adrese: Upes ielā 41, Zvejniekciems

5.

Piemiņas akmens

Ostas teritorijā atrodas apskatāmais piemiņas akmens ar uzrakstu:
“Valsts prezidenta Karļa Ulmaņa ierosināta, Jūrniecības
departamenta celta 1927. - 1937. gada tapa Skultes zvejnieku osta”
Adrese: Skultes iela, Zvejniekciems

6.

Kara ministra ģenerāļa
Jāņa Baloža (18811965) piemiņas vieta

Nams, kurā savus pēdējos dzīves gadus pavadīja Latvijas armijas
ģenerālis Jānis Balodis. Adrese: Krasta iela 10, Saulkrasti, T.
(+371)29896885

7.

Piemineklis Neibādes
peldvietas dibinātājam

Uzstādīts 1877. Gadā par godu Lēdurgas baronam Karlam fon
Reiternam, kurš 1823. gadā dibināja Neibādes peldvietu. Līdz I
Pasaules karam Neibāde bija iecienīta atpūtas vieta ne tikai
Ziemeļvidzemes muižnieku, bet arī citu Krievijas impērijas
augstmaņu vidū. Piemineklis atrodas Saulkrastu estrādes parkā.

8.

Saulkrastu Dieva
Žēlsirdības draudzes
Baznīca

Uzcēla un iesvētīja 1998. gadā. Pieejama ārējai apskatei. Adrese:
Ainažu 42, Saulkrasti.

9.

R.Kaudzītes (1839 –
1920) dārza māja

Atrodas līdzās dzīvojamajai ēkai, kurā dzīvojis latviešu rakstnieks
Reinis Kaudzīte un kopš 1991.gada veidota kā Saulkrastu muzejs,
kur apskatāmi materiāli par Saulkrastu vēsturi. Adrese: Skolas iela
19, Saulkrasti, T. (+371) 29498563

10.

Saulkrastu (Pēterupes)
ev. luteriskā baznīca

Baznīcas ēkas celtniecība pabeigta 1856. gadā. Tajā var aplūkot
altāra gleznu “Kristus pie krusta”, kuru 1856. gadā uzgleznoja
mākslinieks Jāzeps Millers, baznīcas ērģeles un apgleznotu
kanceles durvju pildiņu ar Sv. Pētera attēlu. Pieejama ārējai
apskatei. Adrese: Ainažu iela 4, Saulkrasti,
www.saulkrastubaznica.lv

11.

Pēterupe

Pēterupe, agrāk saukta arī par Pērļupi ir 42 km gara. Vēl 20.gs. 30.
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Nr.p.k. Nosaukums

Apraksts
gados šeit varēja atrast upju pērlenes ar pērlēm. Domājams, ka
nosaukums Pēterupe izveidojās t.s. “poļu” jeb “katoļu” laikos, kad
upes krastā atradās lūgšanu nams - kapella. To sauca apustuļa Sv.
Pētera vārdā.

12.

Saulrieta taka

4 km gara meža taka, kas stiepjas gar jūras piekrasti no Saules tilta
līdz Baltajai kāpai. No takas paveras skaists skats uz Pēterupes
ieleju un jūru. Aplūkojamas 20 dižpriedes un īpatnējas formas koki.

13.

Baltā kāpa

Baltā kāpa atrodas Inčupes labajā krastā pie upes ietekas jūrā, no
tās paveras izcili skaists skats uz Rīgas jūras līci.

14.

Katrīnas liepas

Katrīnas liepas atrodas līdzās Baltajai kāpai – dižkoki, kas reizē ir
arī vēsturiski koki. Kā vēsta nostāsts, šīs liepas stādījusi Krievijas
ķeizariene Katrīna II, uz brīdi atpūšoties Pabažu jūrmalā. Nav gan
skaidri pateikts, vai liepas stādījusi pati valdniece, viņas kalpi vai
vietējie iedzīvotāji par godu Katrīnai II. Divu resnāko liepu
apkārtmērs ir 3,7m un 2,7 m.

15.

Saulkrastu velosipēdu
muzejs

Seno velosipēdu kolekcija ataino Latvijas velosipēdu rūpniecības
vēsturi pirmskara laikā, kurā līdzās unikāliem eksponātiem,
aplūkojama arī seno laiku darbnīca un veikals. Vienīgais
velosipēdu muzejs Latvijā. Adrese: Rīgas iela 44, Saulkrasti,
(+371) 28883160 www.velomuseum.tk, darba laiks 10.00 – 18.00.

16.

Dabas parks “Piejūra”

Parks ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, jo tur sastopami reti
piejūras biotopi, mežainas jūrmalas kāpas un veci boreāli meži, kā
arī embrionālās kāpas, priekškāpas un retas augu un dzīvnieku
sugas.

Saskaņā ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegto informāciju, Saulkrastu
novadā atrodas pieci valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.
3.TABULA
Aizsargājamie kultūras pieminekļi Saulkrastu novadā
Pieminekļa
nosaukums

Atrašanās vieta

Māksla

Kancele ar
gleznojumiem
durvīs (2)

Saulkrastu novads, Saulkrasti, 18.gs.I puse
Ainažu iela 4; Pēterupes
luterāņu baznīca

Valsts
nozīmes

Māksla

Epitāfija
A.A.Pistolkorsai

Saulkrastu novads, Saulkrasti, 1854.
Ainažu iela 4; Pēterupes
luterāņu baznīca

8490

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra Neibādes
mežsarga māja
“Forstei”

Saulkrastu novads, Saulkrasti, 19. g.s. b.
Alfrēda Kalniņa iela 10

8733

Vietējās
nozīmes

Arhitektūra Aka

Saulkrastu novads, Saulkrasti, 1935.
Rīgas iela 41

8774

Valsts
nozīmes

Arhitektūra Ģelžu ģimenes
vasarnīca

Saulkrastu novads, Saulkrasti, 1959., 1976.
Inčupes iela 10

Aizsardzības nr.

Vērtības Pieminekļa
grupa
veids

4216

Valsts
nozīmes

4215
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2.3. N OVADA KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN SAIMNIECISKĀ DARBĪBA
Pilsētas infrastruktūru detalizēts apskats atrodams Saulkrastu novada situācijas aprakstā.
2.3.1. Novada ceļu tīkls un satiksme
Autoceļu tīklam Saulkrastu novada ir trīs galvenās komponentes: automaģistrāle A1 un Ainažu iela,
kas veido kustības garenasi un mazāku ielu un ceļu šķērsvirziena tīkls.
Ziemeļu-dienvidu virzienā novadu šķērso valsts galvenās nozīmes autoceļš Rīga–Ainaži (A1), kas
vienlaicīgi ir starptautiskās automaģistrāles VIA Baltica posms. Līdz ar apvedceļa izbūvi 2007. gadā, kad
Saulkrastu pārvaldes īpašumā pārnāca vairāki agrāko autoceļu A1, P6 un V39 posmi, būtiski samazinājusies
tranzīta satiksme Saulkrastu pilsētā un Zvejniekciemā. Vienīgais pastāvīgas kravas transporta plūsmas
koncentrācijas objekts paliek Skultes osta.
Līdz ar apvedceļa izbūvi nav atrisināta pastiprinātā transportlīdzekļu kustība pa Saulkrastu maģistrālo
(Ainažu) ielu.
Kā viens no visaktīvāk apmeklētākajiem objektiem Saulkrastos ir pludmale, kura piesaista lielu
skaitu cilvēku, līdz ar to rodas liela automašīnu koncentrācija uz Ainažu ielas pie izejām uz pludmali (Kāpu
ielā u.c.), kur autovadītāji meklē iespējas novietot automašīnu un tiek traucēta transporta plūsma. Kā
nākamos transporta plūsmas koncentrācijas vietas var nosaukt Bīriņu ielas pieslēgumu Ainažu ielai, pie
veikala “Elvi” un Raiņa ielas krustojumu ar Ainažu ielu.
Problemātisks ir vasarnīcu un dārzu rajonu ceļu tīkls, kas sākotnēji nebija paredzēts lielai satiksmes
intensitātei, to raksturo ļoti šauras „ieliņas”.
Saulkrastu novadu šķērso dzelzceļa līnija Rīga-Skulte, un novada teritorijā ir četras dzelzceļa
pieturvietas – Inčupes dzelzceļa pietura, Pabažu dzelzceļa pietura, Saulkrastu dzelzceļa stacija, Ķīšupes
dzelzceļa pietura.
Dzelzceļa pieejamība nosaka ērtas nokļūšanas iespējas Rīgas virzienā, ko raksturo samērā liels skaits
reisu (atkarībā no sezonas) dienā. Lai uzlabotu dzelzceļa pieturu pieejamību kā labs risinājums ir Park&Ride
infrastruktūras izveidošana pie Saulkrastu un Pabažu dzelzceļa stacijām. Sistēma atslogotu tuvumā esošās
ielas no automašīnām.
Pasažieru autobusu satiksme ir organizēta pa galvenajiem valsts un pašvaldības autoceļiem.
Vislabākais nodrošinājums ar sabiedrisko transportu ir Saulkrastu pilsētas centra daļā (Ainažu iela), kā arī
Pabažos un Inčupē. Visliktākais nodrošinājums ar sabiedrisko transportu ir Zvejniekciema ziemeļu daļā un
atsevišķos vasarnīcu ciemos. Saulkrastu autoosta pie dzelzceļa stacijas jau vairākus gadus ir slēgta.
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2.3.2. Novada komunālās saimniecības īss raksturojums
Dzeramā ūdens apgādei Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju teritorijā tiek izmantoti pazemes
ūdeņi. Pašvaldības teritorijā atrodas 21 dziļurbums, no kuriem 14 tiek izmantoti. Septiņus no tiem
apsaimnieko SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
Pilsētā ir 3 atsevišķas ūdens apgādes sistēmas.
Galvenās problēmas dzeramā ūdens apgādē saistītas ar ūdensapgādes sistēmu nolietojumu un
apstākli, ka pilsētas telpiskā konfigurācija apgrūtina teritorijas nodrošināšanu ar tīklu pieejamību.
Centralizētu notekūdeņu savākšanu nodrošina kanalizācijas sistēmas, kuras aprūpē pašvaldības
uzņēmums “Saulkrastu komunālserviss”. Kanalizācijas sistēmas ūdeņus attīra bioloģiskā tipa notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar nominālo jaudu 1000 kubikmetri diennaktī; tās izbūvētas 2003. gadā.
Pēdējo piecu gadu laikā pašvaldība ir īstenojusi divus projektus ūdenssaimniecības jomā, piesaistot
Eiropas Savienības fondus. Abi projekti saucas “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta”; viens no tiem realizēts pilsētā, bet otrs – novada
lauku teritorijā.
Atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā reglamentē 2011. gada 26.oktobra saistošie noteikumi
Nr.12 “Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā.”
29.05.2012. Saulkrastu novada pašvaldība ir SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas
organizācija” (ZAAO) dalībniece, Saulkrastu novada dome šī gada 30.maija sēdē pieņēma lēmumu, slēgt līgumu
ar ZAAO, kas turpmāk būs vienīgais atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs Saulkrastu novada
teritorijā.
Savu darbību Saulkrastu novadā ZAAO uzsāka ar 2012.gada 1.jūniju, bet pilnā apmērā pakalpojumus
novada teritorijā nodrošinās ar 2012.gada 1.septembri..
Saulkrastu novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas
sistēmā, šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai punktos, vai individuāli. Dalītie
sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa un citi) tiek savākti sašķiroti, ja atkritumu apsaimniekotājs
nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem
atkritumiem noteicis apsaimniekotājs.
Iedzīvotāju un caurbraucēju skaita vairākkārtīga palielināšanās, vasaras sezonā, rada paaugstinātu
antropogēno slodzi kāpu joslā un piejūras meža masīvos, veicinot piedrazojumu ar sadzīves atkritumiem,
ekosistēmas noplicināšanu un augsnes erozijas pastiprināšanu. Speciāli pētījumi par antropogēnās slodzes ietekmi
uz kāpu joslu pilsētas teritorijā nav veikti, taču efektīvākais veids šīs slodzes regulēšanai ir kāpu zonas
labiekārtošana (celiņu izveide, soliņi, atpūtas vietas), tādējādi regulējot cilvēku plūsmu, saistot kopā labiekārtotās
teritorijas ar automašīnu stāvlaukumiem, sabiedriskajiem objektiem.

Centralizētā siltumapgādes sistēma vēsturiski izveidojusies divos rajonos Saulkrastu centrā un
Zvejniekciemā, pārējos rajonos ir lokālās siltumapgādes sistēmas. Saulkrastos centralizēto siltumapgādi
izmanto 287 mājsaimniecības Saulkrastu centrā un 216 – Zvejniekciemā.
Novadā pašvaldība pārrauga četras kopējos siltumtīklus apgādājošas katlumājas, kurām, atbilstoši
Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, raksturīga periodiska noslodze.
Siltumtīklu kopgarums Saulkrastu pilsētā ir 1,36 km, tai skaitā Saulkrastu centrā 1,3 km, bet Vidrižu
ielā – 60 m. Siltumtīkli – bezkanāla siltumtrase ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Saulkrastu pilsētā siltuma
zudumi siltumtrasēs ir Ainažu ielas 20 katlumājas rajonā 478,37 MWh/gadā (2010./2011. gada apkures
sezonas dati) un Raiņa ielas 7 katlumājas rajonā 364,74 MWh/gadā (2010./2011. gada apkures sezonas dati).
Vides pārskats
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Katlumājām, kuras darbojas tikai apkures sezonā un ar īsām siltumtrasēm, siltuma zudumiem nevajadzētu
pārsniegt 12-15%; šāds piemērs ir Vidrižu ielas 22 katlumāja ar tai pievienoto īso tīklu.
2.3.3. Novada saimnieciskās darbības īss raksturojums
Saskaņā ar CSB datiem, Saulkrastu novadā atrodas 292 uzņēmumi. Lielāko daļu veido divas nozares
– vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un darījumi ar nekustamo īpašumu.
Uzņēmējdarbības attīstība Saulkrastos pamatā saistīta ar pakalpojumu sfēru. To veido tirdzniecības
un tūrisma infrastruktūras uzņēmumi. Lielākais uzņēmumu īpatsvars ir nelieli (līdz 10 darbiniekiem),
orientēti pamatā uz vietējo tirgu, attīstību pamatā balstot uz ienākumiem vasaras sezonā.
Nozīmīgs darba devējs ir Skultes osta, kura pēdējo gadu laikā kļuvusi par līderi starp Latvijas
mazajām ostām, pārkrauto kravu apjoma ziņā apsteidzot Salacgrīvu, un plāno arī turpmāk palielināt
pārkraušanas apjomus un veikt ostas hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas
Skultes osta pēdējo gadu laikā ir kļuvusi ar līderi starp mazajām tirdzniecības ostām, ostā bāzējas
vairāki kravu uzglabāšanas un pārkraušanas uzņēmumi, kas apstrādā dažāda veida kravas. To vidū dominē
kokmateriāli. Zvejniecība ir krasi sarukusi un neieņem būtisku vietu ne Skultes ostā, ne novada ekonomikā
kopumā.
Skultes osta un tās darbība ir, galvenais, industriālas izcelsmes vidi ietekmējošais faktors Saulkrastu
novadā. Tas ir saistīts ar
 ostas darbību (troksnis, piesārņojums),
 pievedceļu darbību (troksnis, transporta kustība),
 ostas izbūves darbībām (piesārņojums, hidroloģiskie efekti),
 saimniecisko darbību – kokmateriālu krautuves, u.c., kas saistīta ar ostu, bet atrodas ārpus tās
teritorijas (troksnis).
Citu saimnieciskās darbības veicēju vidū būtu minama ceļu būves firma SIA „Binders”, kas savu
saimniecisko darbību veic ārpus novada robežām.
Pārējie saimnieciskās darbības veicēji no ietekmes uz vidi viedokļa ir maz ietekmējoši, vai to
iedarbība ir ar šauri lokālu raksturu.
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3 . VIDES STĀVOKĻA UN EKOLOĢISKO SLODŽU
NOVĒRTĒJ UM S
3.1. V IDES STĀVOKĻA VISPĀRĪGS NOVĒRTĒJUMS
Attīstības plānošanas procesu ietvaros tika veikta samērā plaša novada iedzīvotāju un viesu aptauja
par dažādiem attīstības plānošanai svarīgiem jautājumiem, tai skaitā arī par vides problemātiku. Aptaujas
rezultātu apkopojums atrodams atsevišķā dokumentā (Saulkrastu novada attīstības programma 2014.-2020.
gadam. Aptauju rezultātu analīze). bet Vides pārskatā aplūkoti tie rezultāti, kas ir aktuāli no vides
pārvaldības viedokļa.
Pirmkārt tika jautāts par vides vispārējā stāvokļa novērtējumu, kas zināmā mērā ir kā kvalitātes zīme
vai kritika novada pievilcībai kopumā.
Vairāk nekā puse respondentu vides vispārējo stāvokli atzīst par labu vai ļoti labu (6.att.), daļa
respondentu uzskata, ka sakoptība vairāk vērojama centrā. Ārpus centra ir vairāk nesakoptu vietu. Nesakoptu
vietu problēmu raksturs atspoguļojas tālāk minētajā detalizācijā.

6.att. Vides stāvokļa vispārējs vērtējums

Kopīgie industriālas dabas traucējumi (saimnieciskā darbība, transports) 53% respondentu netraucē
(7.att.). Lielākais traucētājs ir intensīva transporta kustība – galvenokārt kravas transports ceļā uz ostu. Pēc
tranzīta transporta plūsmas aizvirzīšanas no novada galvenās ielas uz apvedceļu, transporta intensitāte pilsētā
samazinājusies daudzkārtīgi.
Sabiedriskus pasākumus, kā traucēkli min vien neliela daļa respondentu - 9% (8.att.), 11%
respondentu nosacīti ir izteikuši izbrīnu par to, ka šāds traucējums novadā vispār varētu būt aktuāls.
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7.att. Viedokļi par vispārīgiem transporta un ražošanas radītiem traucējumiem

8.att. Viedokļi par vispārīgiem sabiedrisku pasākumu radītiem traucējumiem

3.2. E MISIJAS ATMOSFĒRĀ
3.2.1. Vispārīgas ziņas
Saulkrastu novada atmosfēru piesārņojošo emisiju avotus var iedalīt četrās galvenajās grupās:
 kurināmā sadedzināšanas iekārtas,
 naftas produktu un gāzes uzglabāšana un tirdzniecība,
 kokapstrāde un metālapstrāde,
 transporta difūzās emisijas.
Pārējie avoti dod niecīgu ieguldījumu.
Par Saulkrastu novada atmosfēru piesārņojumu informācija ņemta no LVĢMC tiešsaistes datu bāzes
par uzņēmumu ikgadējām atskaites formām 2-gaiss, kuras apkopotas laika posmam no 2006. līdz 2010.
gadam. Informācija par laika posmu pēc 2010. gada vairs nav pieejama.

Vides pārskats
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4.TABULA
Uzņēmumi un iestādes, kas laika posmā no 2006. līdz 2010.gadam
sniegušas atskaites pēc formas 2-gaiss
Institūcija

Objekts

Adrese

Gadi, kad sniegtas atskaites

„Saulkrastu
komunālserviss” SIA

katlu māja

Vidrižu iela 22

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

„Lukoil Baltija” SIA

DUS
„Saulkrasti”

Tallinas šoseja 40

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Akāciju iela 2

2006, 2007

„Roja”, SIA
„Saulkrastu
komunālserviss” SIA

katlu māja

Raiņa iela 7

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

„OS Operators”, SIA

DUS-10

Tallinas šosejas
34,2 km

2006, 2007, 2008

„Binders”, SIA

Rīgas iela 10

2006, 2007, 2008, 2010

„A un C”, SIA

Melnsila iela 2

2006, 2007, 2010

„Saulkrastu
komunālserviss” SIA

Ainažu iela 20

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

„Skultes kokosta”, SIA

Skultes iela 1

2007, 2008, 2009, 2010

„Augstceltne”, SIA

DUS „Kurši-1” „Kurši-1”

2007, 2008, 2010

„Augstceltne”, SIA

DUS „Kurši-2” „Kurši-2”

2007, 2008, 2010

LVĢMC ir vienīgais pieejamais informācijas avots par emisijām atmosfērā. Šādu atskaiti ik gadu
jāsniedz uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar šādu emisiju rašanos.
Ne visiem uzņēmumiem ir pieejamas pilnas “novērojumu rindas”, un nav iespējams korekti pateikt,
vai 2011. gadā uzņēmums ir darbojies un radījis emisijas, vai arī vienkārši nav iesniedzis attiecīgo pārskatu.
Tas ievērojami apgrūtina kopējās ainas un tendenču novērtēšanu un var sniegt neprecīzu priekšstatu par
atmosfēras piesārņojuma līmeni pilsētā.
No atskaišu formām izriet, ka laika posmā no 2006. līdz 2010. gadam atskaites par emisijas darbībām
Saulkrastu novadā ir snieguši 12 uzņēmumi, par 2010. gadu – 9 uzņēmumi. Saulkrastos LVĢMC atskaišu
reģistros, kopš 2002. gada, (kopumā 19 uzņēmumi) kuri ir iesnieguši atskaites.
Kopsavilkums par emisijām atmosfērā no stacionārajiem avotiem 6.tabulā un avotu fizikālo
parametru raksturojumi atrodami 5.tabulā.
Informāciju par difūzo piesārņojumu pagaidām iegūt nav iespējams, jo tad būtu jāveic sarežģīti, dārgi
un pietiekami ilgstoši mērījumi apkārtējā vidē, kā arī jāiegūst pietiekami precīzas ziņas par autotransporta
noslodzi dažādos punktos pilsētā, ievērojot arī ceļa seguma raksturu. Šobrīd ir iespējams novērtēt, kurās
vietās pilsētā difūzo emisijas avotu radītais piesārņojuma līmenis ir augstāks. Difūzo emisiju avots ir arī
beramkravu pārkraušana ostā.
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5.TABULA
Pārskats par emisijām atmosfērā no stacionārajiem avotiem
Saulkrastu novadā
Izmestā viela

Emisiju apjoms, uzskaitītās tonnas
2007

2008

Acetons

0,052

0,0111

Amilspirts (1-pentanols)

0,0074

Benzīns

2006

0,089

0,4087

Butanols
Butēni

0,1276

2009

0,0068
0,0538

0,0148
0,0006

Butilacetāts

2010

0,194
0,0097

0,0007

0,0003

0,0074

0,0148

0,0097

Ogļūdeņraži C12-C19

0,0145

Cietās daļiņas (PM10)

5,179

6,038

5,784

3,577

6,853

CO

10,112

8,56

15,272

8,674

18,66

0,0111

0,0224

Etanols
Etilcelosolvs

0,0059

Izobutāns

0,0021

0,0028

Mangāns un tā savienojumi

0,002

0,0007

0,014
0,0111

0,0078
0,0014

0,0005

0,0008

Monoterpēnu un to ēteru maisījums

0,029

NOx

3,53

4,7692

4,9286

3,183

5,407

Petroleja

0,0417

0,1945

0,0545

0,0134

0,029

Propāns

0,0039

0,0052

SO2

2,412

5,938

7,35

0,037

0,074

Toluols

Vides pārskats
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6.TABULA
Atmosfēru piesārņojošo emisiju stacionārie avoti Saulkrastu novadā
Uzņēmums
Nosaukums

„Augstceltne”SIA

„A un C” SIA

„Binders”SIA

Adrese
Kurši-1
Kurši-2

Melnsila iela 2

Rīgas iela 10

Emisijas avota raksturojums
Kods
Piesārņ.
darbības
Emisijas Iekārtas tips, marka
kategorija Iekārtas avota

SadedzināAvota
šanas iekārtas kods
jauda, MW kartē

C
C

B

C

„Lukoil Baltija”SIA

Tallinas šoseja 40 C

„Saulkrastu komunālserviss”
SIA

Ainažu iela 20
Raiņa iela 7
Vidrižu iela 22

„Skultes kokosta” SIA

Skultes iela 1

G-1
G-1

1701
1701

DUS/GUS

0

DUS/GUS

0

G-1
G-2

001
002

Pildne gāzei

G-3
G-4

003
004

Pildne gāzei
Pildne gāzei

G-5
G-6

005
006

Pildne gāzei
Drošības vārsts dīzeļdegvielai

0
0

G-7
G-8

007
008

Drošības vārsts benzīnam
Pildne benzīnam

0
0

Pildne dīzeļdegvielai

P1

A1

P2
G1

A2
A3

Metināšanas postenis
Metālapstrāde

P3
S1

A4
A5

S2
G2

A6
A7

G3

A8

G1

001

G2

002

B
B

S1
S1

A1
A1

-

S1

A1

P1

A2

P2

A3

B

G1
G2

Avota LKS
koordinātas*
X

Y

Izmēri
Emisijas rādītāji
Punktveida avota, m Plūsma, Tempera- Ilgums,
3
tūra, °C h/gadā
Augstums Iekš. D m /s

571359 242517

0

0

0

20

8760

571338 242577

0

0

0

20

8760

0

561919 242531

0,8

0,0002 0

22

8760

0
0

561919 242531
561919 242531

0,8
0,8

0
0

0
0

22
22

8760
8760

561919 242531
561919 242529

0,8
4

0
0

0
0

22
22

8760
8760

561919 242529
561919 242529

4
0,6

0
0

0
0

22
22

8760
8760

0

561919 242529

0,6

0

0

22

8760

0
0

571450 242347
571450 242347

6
6

0,3
0,4

2016
936

20
20

960
264

Krāsotava
Kokapstrāde

0
0

571450 242347
571450 242347

6
10

0,25
0,25

1692
972

20
20

1000
528

Apkures katls AK-1000
Apkures katls PK-1,6

1
1,86

571450 242347
571450 242347

30
30

1
1

2628
3200

150
150

4920
0

DUS tvertnes
DUS pildnes

0
0

571450 242347
571450 242347

4
0,8

0,05
0

25.2
0

20
20

8784
500

Elpošanas vārsti
Degvielas pildnes

0
0

G6

571332 242326
571332 242327

6
2

0,05
0,18

22
3

6,2
6,2

8760
527,8

katls AK-600

1,2

571559 242154

30

0,73

1915

250

5040

katls AK-1000
katls CS-180

1
0,18

G8
G9

571449 242423

G10

571610 242510

20
10

1
0,3

2074,27 200
0,68
120

5040
5040

0

G11

571900 242424

0

0

0

0

138

0

G12

571858 242423

0

0

0

0

508

Sasmalcināto materiālu noliktava
(kūdra)
Sasmalcināto materiālu noliktava
(šķelda)

G3

G4

G5

G7

*Avotā minētās koordinātas ir nepareizas un pat aptuveni neatbilst Saulkrastu novada teritorijai
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3.2.2. Kurināmā sadedzināšana
2006. gadā novadā galvenais izmantotais kurināmais bija malka, 2007. gadā pārsvarā akmeņogles,
turpmākajos gados malkas proporcija strauji saruka, un 2010. gadā Saulkrastu novadā akmeņogles kļuva par
vienīgo uzskaitīto kurināmo (9.att.).
Individuālajā sektorā koksnes produktu (malka, granulas u.c.), paliek kā galvenais kurināmā veids; to
apliecina informācija, kas iegūta iedzīvotāju aptaujā attīstības plānošanas procesa ietvaros.

9.att. Kurināmā veidu sadalījuma dinamika

Emisijas no kurināmā sadedzināšanas avotiem atkarīgas galvenokārt no sadedzinātā kurināmā veida
un daudzuma. Efektu varētu dot arī novirzes no optimāla sadedzināšanas procesa, bet šādas novirzes krasi
samazina kurināmā izmantošanas efektivitāti un netiek pieļautas.
Patērēto kurināmā daudzumu savukārt ietekmē gaisa vidējā diennakts temperatūra. Diagramma
10.attēlā uzrāda krasu emisiju apjoma palielinājumu 2010. gadā, kas skaidrojams ar auksto un ilgstošo
ziemu. Ir pamats apgalvot, ka 2011. gadā aina varētu būt līdzīga, bet 2012. gadā, kad ziema bija ievērojami
siltāka, kurināmā patēriņš atgriezīsies iepriekšējo gadu līmenī.
Liels fosilā kurināmā īpatsvars, pat tā pilnīga dominance 2010. gadā norāda uz problēmām
atjaunojamo resursu pieejamībā – cena, transports, citas izmaksas var būt ievērojami augstākas, nekā
akmeņogļu gadījumā, sadedzināšanas iekārtās ir izmantots „neekoloģisks” kurināmā veids, ko raksturo gan
SO2 un cieto daļiņu emisijas, gan arī oglekļa pēdu palielinošas CO2 emisijas, kādu nav atjaunojamā
kurināmā izmantošanas gadījumā.
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10.att. Emisiju no kurināmā sadedzināšanas iekārtām dinamika

3.2.3. Pārējās emisijas
Materiālu (koks, metāls) mehāniskā apstrāde ir nozīmīgākais cieto daļiņu emisijas avots līdzās
kurināmā sadedzināšanai, tā kā ražošanas apjomi novadā ir ļoti nelieli, šo emisiju apjoms ir tikai dažas
tonnas gadā (11.att.).

11.att. Cieto daļiņu emisiju dinamika

Galvenā gaistošo organisko savienojumu emisiju cilmes vieta ir degvielas un gāzes uzpildes stacijas,
kas atbild par ogļūdeņražu piesārņojumu, šo emisiju masa ir relatīvi neliela (12.att.). Lielāko gaistošo
organisko savienojumu emisiju masu veidojis benzīns, kura emisijas augstākas ir bijušas 2007. gadā. Citu
vielu emisijas gadā nepārsniedz dažus desmitus kilogramu, un tāpēc tās sīkāk netiek analizētas. Minētajām
Vides pārskats

36

Saulkrastu novada attīstības programma

emisijām nav novērojama kāda noteikta dinamikas tendence; atsevišķas vielas emisijās minētas tikai vienu
vai divas reizes.

12.att. Vieglo naftas ogļūdeņražu emisiju dinamika

3.2.4. Emisiju cikliskā dinamika
Emisiju cikliskā dinamika gada garumā (13.att.) norāda uz apkures sezonu kā galveno ietekmējošo
faktoru un, tātad, uz kurināmā sadedzināšanu kā galveno gaisa piesārņojuma avotu pilsētā. Vislielākie
emisiju apjomi atmosfērā ir novērojami no novembra līdz martam, kas atbilst gada aukstākajiem mēnešiem.

13.att. Emisiju kopējās masas vidējais sadalījums pa gada mēnešiem
Saulkrastu novadā 2010.gadā

Diennakts emisiju svārstības (14.att.) ir diezgan krasas – vidēji palielinās apmēram 3-4 reizes,
atsevišķās rīta stundās, 6-7 reizes, salīdzinot nakts stundas ar dienu. Atšķirības starp darba un izejamām
dienām ir nemainīgas, kas norāda uz vienmērīgāku kurināšanu darba dienās (cilvēki uzturas darba telpās) un
„piekurināšanu” citos laikos, kad nedrīkst pieļaut telpu pārlieku atdzišanu, bet nav svarīgi tajās visu laiku
uzturēt komforta temperatūru.
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14..att. Emisiju kopējās masas vidējais sadalījums pa diennakts stundām
Saulkrastu novadā 2010. gadā

3.2.5. Emisiju attīrīšana
Pēc 2010. gada datiem, emisiju attīrīšanas iekārtas ir uzstādītas un darbojas 3 uzņēmumos: divās no
trim katlu mājām – SIA „Saulkrastu komunālserviss” katlu mājā Raiņa ielā 7 un SIA „Saulkrastu
komunālserviss” Ainažu ielā 20, kā arī SIA „Lukoil” degvielas uzpildes stacijā. „Saulkrastu
komunālservisa” attīrīšanas iekārtās gadā tiek uztvertas 29,338 t no emisijās esošajām 33,722 t cietajām
daļiņām, kas norāda uz attīrīšanas iekārtu 87% efektivitāti konkrētajam emisiju veidam.
Emisiju attīrīšanas kopējie rādītāji parādīti 15.attēlā.
Attīrīšanas iekārta „Lukoil” SIA DUS, uztver benzīna tvaikus; tās efektivitāte ir 90%. 2010. gadā
uztvertas 0,505 t no kopā iztvaikojušām 0,5612 t benzīna. Iekārtu detalizēts tehniskais raksturojums un ziņas
par uztvertā materiāla utilizāciju nav pieejamas.
Principā degvielas tvaiku uztveršanai vajadzētu būt visās DUS, bet par pārējām nekādu ziņu nav.
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15..att. Attīrīšanas iekārtu darbības kopējie rādītāji

3.2.5. Iedzīvotāju sniegtā informācija un viedokļi
Runājot par atmosfēras gaisa kvalitāti, lielu daļu respondentu ir traucējušas dažādas smakas (16.att.),
un tikai nedaudz vairāk par piektdaļu respondentu apgalvo, ka nekad nav jutuši šādu traucējumu. Taujāti par
šo smaku avotiem, respondenti norādīja uz trim galvenajiem avotiem – kurināšanu, kanalizāciju un
atkritumu saimniecību (17.att.).

16.att. Smakas kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

Kurināšana acīmredzot ir galvenais traucēklis ziemā – jo īpaši tādēļ, ka daļa mājsaimniecību un
komunālās saimniecības objektu tiek apkurināti ar akmeņoglēm. Kanalizācija kā smaku avots minēta bieži,
iespējams, ka vismaz daļā gadījumu vainojama atkritumu konteineru problēma, kas parādās daudzās
iedzīvotāju sūdzībās par konkrētām vides problēmām.
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17.att. Viedokļi par iespējamiem smaku avotiem

Citi faktori sastopami ievērojami retāk. Tā, salīdzinoši maz sūdzību ir par transportu vai
saimniecisko darbību. Neklasificēto vidū minētas savlaicīgi nesavāktās jūras aļģes (4), dārza atkritumu
dedzināšana (3), ostas darbība (2) un vienā gadījumā ļoti konkrēti nosaukta tualete pa ceļam uz pludmali,
Raiņa ielā.
Putekļi respondentiem vidēji ir traucējuši vairāk, nekā smakas un troksnis. Sestā daļa respondentu
izjūt regulāru putekļu faktora radītu apgrūtinājumu (18.att), nedaudz lielāka, kā abu iepriekšējo faktoru
gadījumā, ir iedzīvotāju daļa, kas putekļu traucējumu neizjūt.
Atšķirībā no smakām un trokšņa, putekļu izcelsmē dominē viens faktors (autotransports; 18.att.), bet
citi trokšņa un putekļu avoti nosaukti ievērojami retāk. Sūdzības ir par ielu un ceļu neasfaltētajiem posmiem
vai ielām, kas nav pietiekoši regulāri tīrītas. Kā citi putekļu avoti minēti arī kurinātavas centrā, pie
veikaliem, un ostas šķeldas un kūdras kaudzes.

18.att. Putekļi kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

Vides pārskats

40

Saulkrastu novada attīstības programma

19.att. Viedokļi par iespējamiem putekļu avotiem

Būtisks atmosfēras gaisa kvalitāti ietekmējošais faktors ir mājokļu enerģētika, respektīvi, emisijas
radošā kurināmā sadedzināšana.
Vairums individuālo saimniecību tiek apkurinātas ar malku vai cita veida koksnes kurināmo (20.att.).
Ekoloģiski salīdzinoši tīrās elektriskā un siltumsūkņa apkuri lieto reti – gan resursu dārdzības dēļ,
gan ierīkošanas augsto izmaksu dēļ.

20.att. Mājokļa apsildes enerģijas avoti respondentu mājsaimniecībās
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3.3. T ROKSNIS
Publicētajos avotos par vides stāvokli Saulkrastu novadā nebija atrodama nekāda informācija par
trokšņa līmeni un trokšņa radītajiem traucējumiem, tāpēc galvenā informācija tika iegūta no iedzīvotāju
aptaujas.

21.att. Troksnis kā iedzīvotājiem traucējošs faktors

Trokšņa problēma Saulkrastos ir maz izteikta; daži respondenti tieši klusumu atzīmē kā novada
priekšrocību. (21.att.).
Par trokšņa visnozīmīgāko avotu tiek uzskatīts transports, bet otrajā vietā ir sadzīves rakstura trokšņi
(22.att.); sadzīves rakstura trokšņi acīmredzot aktuāli mazā teritorijā. Publiskie pasākumi un saimnieciskā
darbība nav traucējoša.

22.att. Viedokļi par iespējamiem trokšņa avotiem

Kā atsevišķi trokšņa avoti minēta ostas darbība un mototransporta lietošana naktī un tādi reti
darbojošies avoti, kā Ādažu poligons un raķešu šaušana.
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3.3. Ū DENS RESURSU IZMANTOŠANA
Informācija par ūdens resursu izmantošanu ir pieejama ļoti ierobežotā apjomā. LVĢMC kopš
2010.gada vairs nepublicē informāciju par ūdens ņemšanu no dabīgiem avotiem.
Arī sistemātiska informācija par peldūdeņu kvalitāti vairs nav pieejama Veselības inspekcijas
mājaslapā, kur tā tika publicēta.
3.3.1. Ūdens ņemšana un izmantošana
Galveno informāciju par ūdens izmantošanu sniedz statistiskās atskaites formas 2-ūdens, tā atspoguļo
lielāko reģistrēto ūdens lietotāju darbību – ūdens ņemšanu, izmantošanu, zudumus, novadīšanu dabas vidē.
Individuālo sektoru un citus ļoti maza apjoma patērētājus, kuri nav piesaistīti komunālo ūdens
apgādes un kanalizācijas pakalpojumu tīkliem, attiecīgā informācija neaptver.
Centralizētu ūdensapgādi, kā arī notekūdeņu savākšanu organizē pašvaldības uzņēmums SIA
“Saulkrastu komunālserviss”. Centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtas ~450 mājas, savukārt
kanalizācijas notekūdeņi centralizēti tiek savākti pamatā no iestādēm, uzņēmumiem un daudzdzīvokļu
mājām. Lielākā daļa privāto māju vasarnīcu rajonos notekūdeņi tiek novadīti individuāli (izbūvētas
nosēdumu akas, u.c.), nereti notekūdeņiem neattīrītiem nonākot ūdenstecēs un tālāk jūrā.
Novadā tiek realizēts ES Kohēzijas fonda projekta realizācija "Ūdenssaimniecības attīstība
Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās.
7.TABULA
Saulkrastu novada uzņēmumi, kas ņēmuši ūdeni no dabīgiem avotiem vai notekūdeņus novadījuši
dabas vidē laikā no 2006. līdz 2010. gadam
Piesārņojošās darbības
kategorija

Nosaukums

Adrese

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Liepu iela 3

B

SIA „Binders” SIA

Rīgas iela 10

C

SIA „Augstceltne” SIA

Rīga, Republikas laukums 2
(juridiskā adrese)

„Selga”, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
„Inčupes veselības centrs” SIA

nav informācijas
nav informācijas

Rīgas iela 82 b

nav informācijas

Kopīgais reģistrētās ūdens ņemšanas apjoms uzrāda tendenci pakāpeniski pieaugt (23.att.), kas sakrīt
ar ūdens izmantošanas pieauguma proporciju komunālajām/ sadzīves vajadzībām (23. att.). Ražošanas
vajadzībām ūdens kopš 2007. gada vairs netiek ņemts.
2010. gadā ūdens patēriņš bija vidēji 75 litri diennaktī uz vienu Saulkrastu pilsētas iedzīvotāju
(ievērojot, ka komunālais sektors apgādā galvenokārt pilsētu). Ūdeni no kopējās sistēmas patērē arī
sabiedriskās iestādes: skolas, pārvalde, veselības aprūpes iestādes u.c.
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23.att. Reģistrētā ūdens ņemšana no dabiskiem avotiem un
ūdens izmantošana Saulkrastu novadā

3.3.2. Notekūdeņu attīrīšana un novadīšana dabas vidē
Starpība starp ņemtā un vidē novadītā ūdens daudzumu ir neliela, kas norāda uz tīklu apmierinošu
tehnisko stāvokli: zudumi nepārsniedz vidējo 6%, turklāt ne viss šis apjoms zūd, piemēram, infiltrācijas dēļ.

24.att. Notekūdeņu novadītais apjoms pa kategorijām Saulkrastu novadā

Saulkrastu novada teritorijā izbūvētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas, programmas “800+” ietvaros
visas NAI ir pievienotas kanalizācijas spiedvadam, pa kuru notekūdeņi tiek transportēti uz Zvejniekciema
attīrīšanas iekārtām.
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2010.gadā no centralizētās kanalizācijas sistēmas apkārtējā vidē nav nonākuši normatīvi netīri
notekūdeņi.
2010. gadā Saulkrastu novadā darbojās 1 bioloģiskās attīrīšanas iekārta ar jaudu 0,95 tūkstoši m3
diennaktī un gadā tiek attīrīti 103 tūkstoši kubikmetru notekūdeņu.
Diagramma 25.attēlā ir zināmā pretrunā ar informāciju par normatīvi netīro notekūdeņu daudzumu
laikaposmā no 2006. līdz 2009. gadam. Atbilstoši 24.attēlā redzamajam, 2009.gadā situācijai vajadzēja būt
līdzīgai iepriekšējiem gadiem, bet netīro notekūdeņu maksimums varēja būt 2008.gadā, kad vidē ir nokļuvis
būtisks daudzums netīru, neattīrītu notekūdeņu (24.att.). Izskaidrojums varētu būt, ka neliela apmēra, bet
stipri piesārņotu notekūdeņu nokļuve vidē (avārijas situācija) vai arī datu kļūda.
Pēc attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas, kas 2010.gadā noslēdzās, vidē novadītā piesārņojuma apjoms
ir daudzkārt samazinājies.
Kopš 2010.gada pilnībā tiek apstrādātas visas notekūdeņu dūņas, turklāt arī to apjoms ir
samazinājies.

25.att. Notekūdeņu piesārņojuma sastāvs un piesārņojuma apjoma
dinamika Saulkrastu novadā

Naftas produktu un sintētisko virsmas aktīvo vielu saturs notekūdeņos ir bijis nenozīmīgs.
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26.att. Radīto notekūdeņu dūņu kopējā daudzuma dinamika un apstrādes apjoms

3.3.3. Notekūdeņu ietekme uz dabas vidi un difūzais piesārņojums
Ir veikti novērojumi dabas ūdeņu stāvoklim augšpus un lejpus notekūdeņu izplūdes vietas. (27.att.).

27.att. Dabas vidē novadīto notekūdeņu ietekme

Novadīto ūdeņu ietekme uz dabas ūdeņu stāvokli ir maznozīmīga. Suspendēto daļiņu daudzums pat
samazinās, iespējams, straumes plūsmas hidrodinamiskā rakstura dēļ. Nedaudz pieaug kopējais slāpeklis, bet
pārējo piesārņojošo komponentu izmaiņas ir nenozīmīgas.
Ūdensteču piesārņojumu rada notekūdeņu nepilnīga savākšana un attīrīšana. Saulkrastu pilsētas un
lauku teritoriju šķērsojošās ūdensteces Aģe, Ķīšupe, Pēterupe un Inčupe, strauti un grāvji, kas ir tieši saistīti
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ar jūru, saņem nozīmīgu biogēnu piesārņojuma slodzi jau augštecē, ārpus Saulkrastu teritorijas. Dati par P,
N un naftas produktu esamību liecina par visai augsto kā difūzo avotu, tā arī par saimniecisko notekūdeņu
ietekmes fonu. Vasarnīcu rajonā radītā ķīmiskā piesārņojuma slodze konstatēta gandrīz visās mazajās upēs.
Biogēnā un naftas produktu ienese līcī no mazajām upēm sekmē Saulkrastu piekrastes eitrofikāciju
un pazemina piekrastes ūdens kvalitāti. Lokālus piesārņošanas efektus peldvietās var dot arī visumā nelielas
ūdens ieplūdes no strautiem, grāvjiem, kurus, kā konstatēts, izmanto sadzīves notekūdeņu aizvadīšanai.
Fekālais piesārņojums ir izplatīts visās mazajās upēs. Iespējamajam piesārņojumam no
lauksaimniecības teritorijām upju augštecēs pievienojas vasarnīcu ienestais piesārņojums, kam savukārt
uzklājas NSI emisijas.

28.att. Zvejniekciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (pa labi, vidū)

No mazajām upēm piesārņotākā ir Pēterupe tās lejtecē, kur analīzes norāda uz tikko ieplūdušu
cilvēku izcelsmes fekālo ūdeņu un, iespējams, patogēno baktēriju klātbūtni. Pēterupei seko Ķīšupe, tad
Inčupe. Vismazāk piesārņota, ir Aģe.
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3.3.4. Ūdenssaimniecība iedzīvotāju raksturojumā
Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība ir ļoti nopietns faktors, kas atsaucas ne tikai uz
iedzīvotāju mājokļu komforta līmeni, bet arī uz dabas vides tīrību – gruntsūdeņiem uz mazo upju stāvokli.
Sakārtota ūdensapgāde un kanalizācija ir arī veselīgas vides faktors. Stāvoklis ūdens ieguves jomā novadā
nav apmierinošs, jo tikai nedaudz vairāk kā ceturtā daļa respondentu atzīmē, ka ir iespēja izmantot
centralizētas ūdens apgādes pakalpojumus (29.att.), vienlaikus tikai trešā daļa respondentu uzskata ūdens
kvalitāti par stabili labu (30.att.), ceturtā daļa respondentu apgalvo, ka reizēm ar ūdens kvalitāti ir
problēmas, un tikpat liela daļa – uz vairāk vai mazāk pastāvīgām problēmām ūdens kvalitātes jomā.
82%, ūdens kvalitāti raksturo kā nemainīgu.

29. att. Respondentu mājsaimniecību ūdens ieguves avoti

30. att. Ūdens kvalitāte respondentu mājsaimniecībās

Kanalizācijas tīklu pieslēguma situācija ir sliktāka –25% no respondentu kopējā skaita ir norādījuši
uz pieslēgumu (31.att), tas nozīmē, ka pārējās mājsaimniecības lieto izsmeļamās bedres, kuras var būt
drauds gruntsūdeņiem.
Kanalizācijas tīklu pieslēguma situācijā, gan vērojama zināma pretruna ar aptaujas daļu, kurā
noskaidrots mājokļu komforts – gandrīz 70% respondentu norādīja uz ūdensvadu un kanalizāciju un tikai
Vides pārskats
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nedaudz mazāk – uz skalojamo tualeti mājās, pretrunu vismaz daļēji var izskaidrot ar to, ka mājokļa iekšējā
apgāde notiek no lokālā ūdensvada un ir arī lokāla kanalizācijas sistēma, taču nav pieslēguma pilsētas
tīkliem, to apliecina saskaņa starp ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanas rādītājiem un norādi uz
dzīvokli kā respondenta mājokļa tipu – pēdējie ir pilnībā apgādāti ar ūdensvada un kanalizācijas ārējo
pieslēgumu, un tas daļēji atbilst šai sadaļā redzamajiem rādītājiem.

31.att. Respondentu mājokļu pieslēgumi kanalizācijas tīklam

3.3.5. Peldūdeņi
Saulkrastu novadā tiek novērotas divas peldvietas: centra pludmale un pludmale pie glābšanas
stacijas (Rūķīši).
Rīgas jūras līcī ūdens kvalitāti nosaka upju ūdens kvalitāte, avārijas piekrastē un jūrā. Piekrastes
ūdeņu kvalitāte cieši saistās ar vietējo mazo upju u.c. ūdensteču kvalitāti, kas pēc būtības ir primārais un
būtiskākais piekrastes ūdeņu piesārņojuma avots. Zināma loma ir arī Gaujas un Daugavas upju pienesumam,
t.sk. Rīgas pilsētas rūpnieciskajiem un saimnieciskajiem notekūdeņiem, kas daļēji neattīrīti ieplūst jūras līča
ūdeņos un valdošo rietumu vēju ietekmē izplatās gar visu Vidzemes jūrmalas piekrasti. Rīgas jūras līča
ūdeņos, pieaugot fosfātu savienojumu ieplūdei, pieaug biomasas apjoms, kas rada papildus eitrofikāciju un
veicina toksisko zilaļģu savairošanos. Līcī ir skābekļa deficīts jūras dibenā, kas rada ekosistēmas
nelabvēlīgas izmaiņas, pat mirušās zonas.

Vides pārskats

49

Saulkrastu novada attīstības programma

32.att. Dabas ūdeņu stāvokļa vērtējums Saulkrastu novadā

Skābekļa deficīta dēļ agrākajos gados Saulkrastu pludmalēs ir bijušas problēmas ar ūdens kvalitāti.
2012.gadā tādas nav konstatētas.
Iedzīvotāju aptaujā gandrīz visiem novada ūdeņiem tīrības dažādo novērtējuma pakāpju sadalījums ir
ļoti līdzīgs: izteikti pozitīvu vērtējumu ir maz; nedaudz vairāk – izteikti negatīvo (kuru daļa turklāt ir
vissvārstīgākā; 32.att.). Vidējo vērtējumu kopumā labākais procentuāli nedaudz atpaliek no sliktākā.
Attiecībā uz mazajām upēm, daudzi respondenti nav bijuši lietas kursā, kamēr attiecībā uz jūru
atbildes „nezinu” praktiski nebija. Tas viegli skaidrojams ar šo ūdeņu apmeklētību – upes zina pārsvarā to
tuvumā dzīvojošie, kamēr jūru – gandrīz visi.

33.att. Dabas ūdeņu stāvokļa izmaiņu tendences

Kas attiecas uz stāvokļa izmaiņu, arī līdzīgi dzeramā ūdens kvalitātei, lielākā daļa respondentu domā,
ka pārmaiņu nav, taču ir ievērojama daļa viedokļu, ka stāvoklis pasliktinās un tikai atsevišķi respondenti
izskata, ka tas uzlabojas (33.att.).
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34.att. Kopējais viedoklis par peldvietu kvalitāti

Ar dabas ūdeņiem cieši saistīts peldvietu raksturojums, taču tas ietver sevī arī krasta labiekārtojumu
un sakoptību. Lielākā daļa respondentu uzskata peldvietas par tīrām un sakoptām, taču vairāk kā 40%
uzskata, ka tajās trūkst labiekārtojuma (34.att.). Kritisku vērtējumu ir samērā maz; iedzīvotājiem ir
pietiekami liela izvēle izraudzīties sev tīkamāku peldvietu. Interesanti, ka astotā daļa respondentu atzīst, ka
viņi nepeldas, vismaz Saulkrastos.

35.att. Atsevišķu peldvietu vērtējums

Peldvietu raksturojums dots pēc vidējā, balstoties uz diagrammā (35.att.) doto klasifikāciju. Vairums
peldvietu ir jūrā un tikai viena no tām atrodas iekšējos ūdeņos – Aģē. Daļa jūras peldvietu bija apzīmēta
vispārīgi – „jūrā”; interesanti, jūras nosacītais vērtējums ir aptuveni vidējais, rēķinot no atsevišķām, konkrēti
nosauktām peldvietām, resp., pludmales zonām. Vislabākais pludmales vērtējums ir samērā maz
apmeklētajā Lilastē, kur ir arī nūdistu pludmale.
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3.4. A TKRITUMU SAIMNIECĪBA
3.4.1. Atkritumu aprites kvantitatīvs raksturojums
Pēc izcelsmes un sastāva atkritumus var iedalīt:
 mājsaimniecības radītajos atkritumos;
 rūpnieciskajos atkritumos, kas rodas ražošanas procesos;
 speciālajos atkritumos.
Speciālie atkritumi ir īpašu grupu, piemēram, celtniecības atkritumi (būvgruži, ielu uzlaušanas
atkritumi, celtniecības laikā izraktā zeme), ielu un citu teritoriju uzkopšanas laikā radušies atkritumi, zaļie
atkritumi (zāle, zari, lapas, koku un krūmu atgriezumi) un citi īpašu atkritumu veidi (nolietotās riepas,
notekūdeņu dūņas, medicīnas atkritumi u.c.), kas rodas kādu specifisku darbību rezultātā un nav vienmēr
saistīti ar saimniecisko darbību.
Atkritumi var būt gan bīstami, gan inerti. Inertie atkritumi principā ir dabai nekaitīgi, taču rada
vizuālo piesārņojumu.
Cietie atkritumi Saulkrastu novadā rodas gan mājsaimniecībās, gan saimnieciskās darbības rezultātā.
Pēdējā gadījumā galvenie atkritumu radītāji ir kokapstrādes rūpniecība un ceļu būves uzņēmējdarbība.
Saulkrastu novadā 2010. gadā radītais sadzīves atkritumu daudzums (no organizācijām, kuras ir
atskaitījušās ar Valsts statistisko pārskatu Nr.3 „Pārskats par atkritumiem”) bija 971 tonna, savukārt bīstamo
atkritumu daudzums bija 11,4 tonnas.

36. att. Komunālo uz ražošanas atkritumu kopējās plūsmas Saulkrastu novadā

Līdz 2007. gadam rūpniecības sektors bija dominējošs, vēlāk sāk iegūt pārsvaru komunālais sektors
(36.attēls), jānorāda, ka ne par visiem uzņēmumiem ir pieejamas atskaites par visiem gadiem, kā rezultātā
attēlā redzamā dinamika var nebūt precīza. Tas attiecas uz komunālo sektoru, kur par SIA „Saulkrastu
komunālserviss” nav pieejamas atskaites ne par 2006., ne 2009. gadu. 8.tabulā ir apkopota informācija par
uzņēmumiem, kas ir atkritumu saimniecības operatori Saulkrastu novadā, atspoguļojot, dinamiku par
pieejamiem atskaites gadiem.
Informācija par laikaposmu pēc 2010. gadu atklātos avotos nav pieejama.
No komunālā sektora lielākoties nāk nešķiroti sadzīves atkritumi.
Vides pārskats

52

Saulkrastu novada attīstības programma

Līdz šim par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novada teritorijā rūpējās 4 uzņēmumi - SIA
„Ragn-Sell” (apsaimniekoja arī kurtuvju pelnus), SIA „L & T” (arī būvniecības atkritumu), SIA
„Ziemeļvidzemes Atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (arī būvniecības atkritumi), kā arī SIA
„Hoetika-ATU”. Pildot Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasības, Saulkrastu novada dome ir
izraudzījusies vienu operatoru un kopš 2012.gada 1.jūlija šo darbu novadā veiks SIA ZAAO.
SIA „Torineks” apsaimnieko tikai metālus, kas ir izdalīti atsevišķā atkritumu kategorijā un citās
vietās sastopami tikai ļoti nelielā daudzumā. Sabiedrība aktīvi darbojās divus gadus, kas atspoguļojas
diagrammā 37.attēlā. un arī otra, atkritumu apsaimniekotāja SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbības
rādītāji.
Vairums sadzīves atkritumu ir tikuši nodoti nešķirotā veidā.

37.att. Saulkrastu novada atkritumu apsaimniekotāju darbības galvenie rādītāji

Ražošanas atkritumi, ievērojot to sastāva un bīstamības specifiku, nonāk 5 uzņēmumos: SIA „Kilbe”,
SIA „Torineks”, „MDA Serviss”, SIA „Tranzīta Termināls” un AS „BAO”. 5 gadu laikā pāri par 1000
tonnām atkritumu no Saulkrastu novada saņēmis 1 uzņēmums - SIA „Torineks” (7499 t, metāli), pāri par
500 t – SIA „Kilbe” (764 t, zāģskaidas, koksnes atgriezumi u.c.).
Ražošanas atkritumu plūsmas raksturs parādīts 38.attēlā. Atkritumi lielākoties tiek nodoti pārstrādei.
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38.att. Ražošanas atkritumu plūsmas Saulkrastu novadā

39.att. Saulkrastu bijušās atkritumu izgāztuves teritorija
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8.TABULA
Uzņēmumi Saulkrastu novadā, kas ir reģistrēti kā atkritumu saimniecības subjekti 2006.-2010. gadā
Kategorija Ekon.darb.kods Darbības veids

Nosaukums

Adrese

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Zvejniekciems

B

68.32

Radītājs

2010

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Liepu iela 3

B

68.32

Radītājs, savācējs,
apglabātājs

2003, 2004, 2007, 2008

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Vidrižu iela 22

C

68.32

Radītājs

2007

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Ainažu iela 34

C

68.32

Radītājs

2007

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Raiņa iela 7

B

68.32

Radītājs

2007, 2008, 2010

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Ainažu iela 20

B

68.32

Radītājs

2010

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Ainažu iela 22

B

68.32

Radītājs

2008

„Saulkrastu komunālserviss” SIA

Rīgas iela 10

B

68.32

Radītājs

2010

„Skultes kokosta” SIA

Skultes iela 1

B

52.24

Radītājs

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

„Lukoil Baltija R” SIA, obj.”Mazžvīguļi”

"Mazžvīguļi"

C

46.71

Radītājs

2010

„A un C” SIA, DUS, GUS

Melnsila iela 2

B

47.3

Radītājs

2010

„Aģe un Co” SIA

Skultes osta

C

16.23

Radītājs

2007, 2008

„Binders” SIA

Rīgas iela 10

C

42.11

Radītājs

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

„Lukoil Baltija R” SIA, DUS „Saulkrasti”

Tallinas šos.40

C

46.71

Radītājs

2006, 2007

„Torineks” SIA, metāllūžņu savākšanas punkts

Akāciju ielā 7

C

46.77

Savācējs

2007, 2008
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9.TABULA
Saulkrastu novada uzņēmumos ģenerētie atkritumu veidi un to bīstamība
Kods

Koda atšifrējums

100115

Līdzsadedzināšanā radušies izdedži un katlu atkritumi, kuri neatbilst 100114 klasei

030105

Zāģskaidas, koksnes atgriezumi, sabojāta koksne un koksnes daļiņas, kuras neatbilst 030104 klasei

050199

Citi šīs grupas atkritumi

100101

Kurtuvju pelni

120102

Melno metālu putekļi un cietās daļiņas

130205

Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

H14

130208

Citas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas

H3A

150103

Koka iepakojums

150202

Absorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur neminēti eļļu filtri), slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri ir piesārņoti ar bīstamām
vielām

160103

Nolietotas riepas

160107

Eļļas filtri

170904

Būvniecības atkritumi, kuri neatbilst 170901, 170902, 170903 klasei

190815

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņas

200121

Luminiscentās lampas un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi

H5, H14

200133

Baterijas un akumulatori, kuri ir iekļauti 160601, 160202 vai 160203 klasē, un nešķirotas baterijas un akumulatori, kuri satur
iepriekš minētās baterijas un akumulatorus

H8

200140

Metāli

200301

Nešķiroti sadzīves atkritumi
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Bīstamības pazīmju atšifrējums

H3A

Degt spējīgs:
1) šķidras vielas un izstrādājumi, kam uzliesmošanas temperatūra (punkts) ir mazāka par 21 °C (arī ļoti viegli uzliesmojoši šķidrumi);
2) vielas un izstrādājumi, kas saskarē ar gaisu bez papildu aizdedzināšanas avota var sakarst un aizdegties, ja apkārtējā temperatūra nepārsniedz 21 °C;
3) cietas vielas un izstrādājumi, kas pēc īsa kontakta ar aizdedzināšanas avotu var aizdegties un turpināt degt arī pēc aizdedzināšanas avota aizvākšanas;
4) gāzveida vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar gaisu, ir degt spējīgi normālā atmosfēras spiedienā;
5) vielas un izstrādājumi, kas, saskaroties ar ūdeni vai mitru gaisu, bīstamos apmēros izdala degt spējīgas gāzes

H5

Kaitīgs: vielas un izstrādājumi, kas var radīt kaitējumu veselībai, ja tie ir ieelpoti, norīti vai absorbēti caur ādu

H8

Kodīgs: vielas un izstrādājumi, kas, nonākot saskarē ar ādu vai gļotādu, to apdedzina vai pat iznīcina

H14

Ekotoksisks: vielas un izstrādājumi, kas izraisa vai var izraisīt tiešus vai aizkavētus draudus vienam vai vairākiem vides elementiem

10.TABULA
Ražošanas atkritumu galvenās komponentes un operatori ar šiem atkritumu veidiem 2006.-2010. gadam1

1

Atkritumu kategorija

Kods

Produkti, kurus to lietotājs vairs nelieto (piemēram, lauksaimniecības, mājsaimniecības, iestāžu, veikalu atlikumi)

Q14

7

Materiāli, vielas vai produkti, kuri nav minēti iepriekš

Q16

3

Ražošanas vai patērēšanas pārpalikumi, kas nav minēti turpmāk

Q1

2

Nederīgas iekārtu un aparātu daļas (piemēram, nederīgas baterijas, izlietoti katalizatori)

Q6

2

Vielas, kuras vairs nav iespējams izmantot (piemēram, piesārņotas skābes, piesārņoti šķīdinātāji, izlietoti kodināšanas sāļi) Q7

2

Piesārņojuma mazināšanas procesu atlikumi (piemēram, skruberu nogulsnes, putekļu uztvērēju putekļi, izlietoti filtri)

Q9

2

Apstrādes atlikumi (piemēram, skaidas un citi pārpalikumi)

Q10

2

Produkti, kuri nav derīgi paredzētajai izmantošanai

Q2

1

Jebkuri materiāli, vielas vai produkti, kuru lietošana ir aizliegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem

Q3

1

Materiāli, kuri ir piesārņoti vai notraipīti darba gaitā (piemēram, tīrīšanas atlikumi, iepakojuma materiāli, konteineri)

Q5

1

Rūpniecisko procesu atlikumi (piemēram, izdedži, nogulsnes)

Q8

1

Operators, kuram ir vairāki objekti - SIA „Saulkrastu Komunālserviss” šeit apskatīts kā viens operators.
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3.4.2. Atkritumu saimniecība iedzīvotāju raksturojumā
Nedaudz vairāk kā piektdaļa respondentu atkritumus šķiro (40.att.). Vairāk nekā puse to labprāt
darītu, bet nav praktiskas iespējas to darīt. Turklāt, analizējot neformalizētās atbildes par vides problēmām
novadā, šķirošana faktiski ir nākamās pakāpes problēma; neapmierinošs stāvoklis ir arī ar atkritumu
savākšanu (konteineriem) un izvešanu.

40.att. Respondentu attieksme pret atkritumu šķirošanu

Uz to norāda arī apstāklis, ka gandrīz puse respondentu atzīst par nepietiekamu informāciju par
atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem (41.att.).
84% mājsaimniecību atzīst, ka ir noslēgušas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par izvešanu
(42.att.) – kaut gan pašvaldības saistošie noteikumi to nosaka katrai mājsaimniecībai. 5% mājsaimniecību
atkritumus izved pašas, bet vēl 3% ir „cits risinājums” – visi šāda veida „risinājumi” ir nelegāli un apkārtējai
videi bīstami.

41.att. Respondentu uzskats par informāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā

Kaut gan šobrīd sistēma nav efektīva, tomēr priekšstats, ka situācija uzlabojas ir trīs reizes vairāk
respondentiem, nekā tiem, kam šķiet, ka tā pasliktinās (43.att.); acīmredzot, vajadzīgie lēmumi tiek pieņemti
un iedzīvināti.
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42.att. Atkritumu apsaimniekošana respondentu mājsaimniecībās

43.att. Respondentu viedokļi par atkritumu apsaimniekošanas stāvokli

3.5. M EHĀNISKĀS SLODZES UZ VIDI
Vidi nelabvēlīgi ietekmējošas mehāniskās slodzes Saulkrastu novadā novērojamas galvenokārt kāpu
zonā. Kāpu zonas zemsedze ir ļoti jūtīga un atjaunojas lēni, tāpēc šīs iedarbības ir ar ilglaicīgi paliekošu
raksturu.
Gandrīz visā novada teritorijā novērojama zemessedzes izstaigāšana. Gājēju plūsmas tikai atsevišķās
vietās ir organizētas ar koka kājceliņu vai līdzīgu risinājumu palīdzību. Kritisks stāvoklis ir izveidojies dabas
parkā „Piejūra”.
Kā viens no iemesliem kāpu zonas zemsedzes izstaigāšanai ir darbību ierobežojumi krasta kāpu
aizsargjoslā, kas, cita starpā, neļauj ierīkot autostāvvietas. Pēdējās būtu iespējams saistīt ar gājēju plūsmu
virzīšanu pa šim nolūkam speciāli iekārtotiem celiņiem un rezultātā izstaigāšanas radītās sekas pakāpeniski
sāktu mazināties. Arī pašu gājēju celiņu izveidošanas saskaņošanas process ir sarežģīts.
Atsevišķos gadījumos kāpu zona tiek izbraukāta ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem, galvenokārt
motocikliem, kvadricikliem un paaugstinātas caurgājības vieglajiem automobiļiem. Šādu gadījumu skaits
nav liels, un pēdējos gados, lielā mērā pateicoties sabiedrības aktivitātei, ir mazinājies, taču katru atsevišķu
šādu situāciju raksturo liela izpostītās zemsedzes platība.
Vides pārskats
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3.6. P ĀRROBEŽU IETEKMES
3.6.1. Ienākošās ietekmes
Pāri valsts robežai ienākošās ietekmes uz vidi Saulkrastu novadā ir nenozīmīgas.
Valsts/novada attiecību mērogā pārrobežu ietekmes uz Saulkrastu novada vidi rada galvenokārt
Rīgas tuvums.
Visvairāk tas izpaužas kā jūras ūdens piesārņojuma pārnese no Daugavgrīvas, jo tas sakrīt Rīgas
jūras līča straumju raksturīgo virzienu līča dienvidu un austrumu daļā. Zināmas, bet ievērojami mazākas
ietekmes nāk arī no Gaujas. Kā sekas ir, atsevišķos periodos, iespējama pazemināta peldūdeņu kvalitāte
novada peldvietās jūrā.
Dienvidrietumu vējš principā var atnest no Rīgas puses gaisa masas ar paaugstinātu piesārņojumu, taču
vairumā gadījumu šis piesārņojums jau paspēj pietiekami atšķaidīties un nerada Saulkrastu novada teritorijā jūtami
paaugstinātu piesārņojuma līmeni un diskomfortu iedzīvotājiem.

3.6.2. Tranzīta un izejošās ietekmes
Sadzīves, ražošanas un transporta procesu radītās izejošās ietekmes no Saulkrastu novada nav lielas,
tomēr arī tās var būt nozīmīgas vismaz Rīgas jūras līča mērogu kontekstā. Ietekmes ir saistītas galvenokārt
ar piesārņojuma ienesi jūrā no novada upēm; daudz mazākā mērā tas ir „neorganizētais” piesārņojums, kas
nokļūst jūrā saistībā ar ostas darbību un atpūtnieku klātbūtni vasaras sezona.
Ņemot vērā, ka Ķīšupe, Pēterupe un, Aģe augštecē ūdeni savāc teritorijās, kurās ir attīstīta
lauksaimniecība, šīs upes var uzskatīt par zināmu barojošā piesārņojuma pārnesēju. Aģe un tās pieteka
Mazupīte savāc arī piesārņojumu, kas rodas Skultes pagasta (Limbažu novads) teritorijā esošajās
dārzkopības sabiedrībās. Upēm šķērsojot novada teritoriju, tajās nokļūstošais lauksaimniecībai raksturīgais
piesārņojums ir nenozīmīgs, taču daudzskaitlīgās dārzkopības sabiedrību un vasarnīcu apbūves teritorijas,
kuras nav apgādātas ar centralizētām sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmām, ir riska faktors, kas var
izsaukt attiecīgā piesārņojuma līmeņa paaugstināšanos gan ar piesārņotu gruntsūdeņu starpniecību, gan
tiešas neattīrītu sadzīves notekūdeņu novadīšanas rezultātā.
Minētais piesārņojums, nokļūstot Rīgas jūras līcī, ar straumju palīdzību tiek nests galvenokārt
ziemeļu virzienā, kur atšķaidās un pēc tam izplatās arī Baltijas jūrā ārpus līča teritorijas.
Ņemot vērā Baltijas jūras katastrofālo ekoloģisko stāvokli, ieguldījums mazo upju tīrības uzlabošanā
arī var dot nozīmīgu pienesumu Baltijas jūras vides stāvoklim kopumā.
Atmosfēras gaisa piesārņojums, kas rodas Saulkrastu novada teritorijā, pat ieskaitot difūzās emisijas
no autoceļa A1, ir niecīgs un tam nav praktiski nekādas nozīmes piesārņojuma pārrobežu pārnesē.
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4 . RISKA OBJEKTI UN TERITORIJ AS
4.1. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
LVĢMC datubāze Saulkrastu novada teritorijā uzrāda 6 piesārņotas vietas un vēl 4, kas potenciāli
var būt piesārņotas.
Kā vienas tā otras visbiežāk ir saistītas ar naftas produktu piesārņojumu gruntsūdenī – degvielas
uzpildes staciju darbību, automobiļu parka uzturēšanu un apkopi.
Atšķirīgs raksturojums ir bijušās Saulkrastu atkritumu izgāztuves teritorijai un Zvejniekciema
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Atkritumu izgāztuves teritorijā novērojams piesārņojums ar
neorganiskajiem joniem, fenoliem, citu organiku (skatīt: ķīmiskais skābekļa patēriņš 11.tabulā), iespējams
arī smago metālu piesārņojums. Teritorija pie attīrīšanas iekārtām nav detalizēti pētīta.
Izņemot atkritumu izgāztuvi, piesārņoto teritoriju platības nav lielas. Novērojamais naftas produktu
piesārņojums nav liels un visticamāk, neizplatās ārpus objektu robežām.
Visos gadījumos piesārņotās vietas atrodas ražošanas vai tehniskās apbūves teritorijās, tālu no
virsmas ūdeņiem un kādiem jūtīgiem objektiem (izglītības, veselības aprūpes iestādes u.tml.). Potenciāli
piesārņotās vietas atrodas arī dzīvojamās apbūves tuvumā, taču tur piesārņojums un līdz ar to, objekta
nosacītā bīstamība ir daudz mazāka un praktiski nevar ietekmēt māju iedzīvotājus. Iedzīvotāju aptaujā ir
atsevišķas sūdzības par smaku, kas nāk no attīrīšanas iekārtām.
Pārskats par piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām Saulkrastu novadā pievienots 11. un
12.tabulā.
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11.TABULA
Piesārņotās vietas Saulkrastu novadā
Vietas nosaukums

„A un C” DUS

„Seko” DUS

„Roja” DUS

Ostas teritorija

„Lukoil” DUS

Saulkrastu sadzīves
atkritumu izgāztuve

Reģistrācijas Nr.

80337/1845

80337/1843

80337/1842

80337/1545

80337/1477

80337/1421

Koordinātas, garums

57°19'18''

57°17'55''

57°17'5''

57°18'56''

57°13'30''

57°14'38''

Koordinātas, platums

24°25'30''

24°24'36''

24°25'6''

24°24'43''

24°23'27''

24°24'56''

Tallinas šoseja 34 km

Akāciju iela 2

Adrese
Objekta darbības seku
raksturojums

Naftas produkti
gruntsūdenī

Neliels naftas produktu
piesārņojums gruntsūdenī

Iespējama grunts un
gruntsūdens piesārņošana ar
naftas produktiem

Naftas produkti gruntsūdenī

Naftas produkti gruntsūdenī

Gruntsūdens
piesārņojums

Kopējais aktīvā laika
periods (gadi)

15

10

15

35

35

20

Tuvākais ezers, dīķis
(m)

Jūras līcis 1000

Jūras līcis 200

Jūras līcis 300

Jūras līcis 600

Jūras līcis 600

Jūras līcis 1000

Tuvākā upe, strauts (m) Aģe 250

400

Ķīšupe 800

Aģe 400

Inčupe 400

Pēterupe 1000
Inčupe 150

Ģeoloģiskā situācija

Q-smilts līdz 2,5 m

Q-smalka smilts līdz 1,7 m,
smilts-grants līdz 6 m

Q-tehnogēnie nogulumi 0-9 Q-uzbērums 0-1,5 m, smilts
m, kūdra 0,9-1,0 m, smilts 1- 1,5-3,4 m, morēnas
4,3 m, mālsmilts 4,3-5 m
smilšmāls 3,4-4,0 m

Q-smilts ar organikas un
kūdras piej. līdz 5,4 m,
smilšmāls no 5,4 m

Atkritumi 2-4 m
biezumā, kūdra 1,3-1,9
m, smilts 1,9-5,0 m

Gruntsūdens (m)

1,5-2

1,5

1,3-1,6

1,8

1,9-2,2

2,2-3,7

Tuvākā aka (m)

100

50

50

50

Urbums 100, aka 75

400

Tuvākās mājas (m)

100

50

50

50

50

400

Tuvumā ir īpaši jūtīgs
objekts

nav

nav

nav

nav

nav

nav

Objekta pašreizējais
zonējums

Tehniskā apbūve

Tehniskā apbūve

Tehniskā apbūve

Rūpnieciskā apbūve

Tehniskā apbūve

Izgāztuve

Sīkāks paskaidrojums
par objekta lietošanu

Degvielas uzpildes
stacija

Degvielas uzpildes stacija

Degvielas uzpildes stacija

Kravu pārkraušana, naftas
produktu savākšana

Degvielas uzpildes stacija

Sadzīves atkritumu
izgāztuve

Zemes vienības
kadastra apzīmējums

80330010087

80330010403

80330010746

80330010168, 80330010213, 80330040583
80330010169

80330040551

Iemesli

Naftas produkti
gruntsūdenī

Neliels naftas produktu
piesārņojums gruntsūdenī

Iespējama grunts un
gruntsūdens piesārņošana ar
naftas produktiem

Naftas produkti gruntsūdenī

Naftas produkti gruntsūdenī

Gruntsūdens
piesārņojums

Nosaukums

„A un C” DUS

„Seko” DUS

„Roja” DUS

Skultes Osta

„Lukoil” DUS

Sadzīves atkritumu
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„A un C” DUS

Vietas nosaukums

„Seko” DUS

„Roja” DUS

Ostas teritorija

„Lukoil” DUS

Saulkrastu sadzīves
atkritumu izgāztuve
izgāztuve

Objekta īpašnieks

„A un C” DUS

„Seko” DUS

„Roja” DUS

Satiksmes ministrija

SIA „Lukoil Baltija”

Saulkrastu pašvaldība

Visa objekta platība
(m2)

16600

500

2285

436000

5250

50000

Nozare

Automobiļu
degvielas
mazumtirdzniecība

Automobiļu degvielas
mazumtirdzniecība

Automobiļu degvielas
mazumtirdzniecība

Pārējie ūdenstransporta
palīgdarbību veidi

Automobiļu degvielas
mazumtirdzniecība

Atkritumu
apsaimniekošana,
teritorijas tīrīšana

Kods

5050

5050

5050

6322

5050

9000

Darbības ilgums (gadi)

15

10

15

35

30

20

Piesārņotā platība (m )

1000

1500

2300

1800

33000

50000

Piesārņojuma dziļums
(m)

1,0-2,0

1,5-3

1,2-3,0

1,5-3

1-2,5

0-5

Piesārņojošās vielas

naftas produkti

naftas produkti

naftas produkti

naftas produkti

naftas produkti

sadzīves un tiem līdzīgi
atkritumi

0,29

0,39

1,49

1,2

2

Daudzums ūdenī (mg/l) 0,25
Daudzums augsnē,
mg/kg

270

Ķīmiskais skābekļa
patēriņš, ĶSP

857

Slāpeklis, amonija joni,
NH4

88

Spirti un fenoli

0,25

Anjoni (F, J, Cl, Br,
NO2, NO3, SO4, PO4)

896

Novērošana

Vides pārskats

2 novērošanas akas,
piesārņojums neliels

3 novērojumu urbumi. 1998.
gadā - naftas produkti 0,10,4mg/l; 2003. gadā 0,20,29mg/l.

3 novērojumu akas. 2004.
gada pārbaudē naftas
produkti gruntsūdenī nav
konstatēti.

Izpētīta tikai bijušās katlu
mājas teritorija. Ir 2 urbumi
tagadējās SIA „Flegonts”
teritorijā.

Ir 4 novērojuma urbumi.
Vēsturisks piesārņojums.
1996. gadā - naftas produkti
gruntsūdenī 0,9-2,39 mg/l,
gruntī-614-851 mg/kg.

Ir 3 novērojuma urbumi,
jāpalielina urbumu skaits
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12.TABULA
Potenciāli piesārņotās vietas Saulkrastu novadā
Vietas nosaukums

Zvejniekciema attīrīšanas iekārtas

Saulkrastu 2. CBR

Saulkrastu komunālserviss

SIA „Binders”

Reģistrācijas Nr.

80135/4005, 4006*

80135/4008

80135/4007

80337/1544

Koordinātas, garums

57°14'7''

Koordinātas, platums

24°23'28''

Adrese

Raiņa iela 8

Rīgas iela

Liepu iela 3

Rīgas iela 10

Objekta darbības raksturojums

Notekūdeņu attīrīšana

Uzņēmuma garāžas, mašīnu
apkope

Komunālā servisa mašīnu
remonts, garāžas

Ceļu būves un remonta uzņēmuma garāžas

Kopējais aktīvā laika periods (gadi)

20

~40

20

35

Tuvākais ezers, dīķis (m)

Jūras līcis 800

Jūras līcis 250

Jūras līcis 400

Jūras līcis 250

Tuvākā upe, strauts (m)

Aģe 700

Inčupe 450

Pēterupe 100

Inčupe 450

Ģeoloģiskā situācija

Q-smilts

Q-smilts

Q-smilts 5-6 m

Q-smilts, smalka līdz 5,5 m

Gruntsūdens (m)

1,0-2,0

1,5-3

2,0-3,0

3-3,5

Tuvākā aka (m)

300

40

50

40

Tuvākās mājas (m)

300

40

50

40

Tuvumā ir īpaši jūtīgs objekts

nav

nav

nav

nav

Objekta pašreizējais zonējums

Tehniskā apbūve

Tehniskā apbūve

Savrupmāju un darījumu apbūve

Rūpnieciskā apbūve

Sīkāks paskaidrojums par objekta
lietošanu

Attīrīšanas iekārtas

Automobiļu stāvvieta, remonts

Automobiļu stāvvieta, remonts

Mašīnu stāvlaukums, degvielas uzpilde

Zemes vienības kadastra
apzīmējums

80130030972

80130030712

80130030134

80130030710, 80130030753

Iemesli

Gruntsūdens piesārņojums

Ilgstoša darbība ar naftas
produktiem

Uz grunts redzams naftas
produktu piesārņojums

Degvielas uzpilde un glabāšana neatbilst vides
aizsardzības prasībām

Nosaukums

Zvejniekciema attīrīšanas iek.

Saulkrastu 2.CBR

Komunālserviss

SIA „Binders”

Saulkrastu pašvaldība

Saulkrastu 2.CBR

Saulkrastu pašvaldība

SIA „Binders”

Visa objekta platība (m )

2023

2911

21774

21787

Nozare

Notekūdeņu savākšana un apstrāde

Automobiļu tehniskā apkope un
remonts

Automobiļu tehniskā apkope un
remonts

Automobiļu tehniskā apkope un remonts

Kods

9001

5020

5020

5020

Darbības ilgums (gadi)

20

40

20

35

Objekta īpašnieks
2
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Vietas nosaukums

Zvejniekciema attīrīšanas iekārtas

Saulkrastu 2. CBR

Saulkrastu komunālserviss

SIA „Binders”

Piesārņojošās vielas

naftas produkti

Piesārņotā platība (m2)

1000

Piesārņojuma dziļums (m)

3,0-4,0

Daudzums ūdenī (mg/l)

0,02

Novērošana

Ierīkoti 3 novērojuma urbumi. 2001. gadā naftas
produkti gruntsūdenī 6,6 mg/l, 2001. gadā 0,1 mg/l,
2004. gadā <0,02 mg/l. Nav pret infiltrācijas
seguma.

*LVĢMC datubāzē ir divi identiski ieraksti, kas atšķiras tikai ar reģistrācijas numuriem. Iespējams,
ka tieši tāpēc dažos avotos ir minēts, ka potenciāli piesārņoto vietu skaits Saulkrastu novadā ir 5.
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4.2. Bīstamie objekti
Saulkrastu novadā ir vairāki bīstami objekti, kuros notiekošās ārkārtas situācijas var radīt vides
un/vai cilvēku veselības apdraudējumu.
Riska objekti nosacīti ir iedalāmi divās grupās: tehnoloģiskie un cilvēkvides. Pirmos raksturo
tehnoloģisko iekārtu darbība, transporta kustība, tehnoloģiskas operācijas ar bīstamiem materiāliem vai tā
pārvietošana. Otros raksturo liela skaita cilvēku koncentrēšanās nelielā teritorijā, kur nelaimi var izsaukt
neraksturīgu blakus faktoru iedarbība (ugunsgrēks, būvkonstrukciju sagrūšana), kā arī drūzmēšanās un
motivēta vai nemotivēta panika.
Autoceļš A1 ir saistīts ar transporta riskiem, pārvadājot bīstamas kravas – viegli uzliesmojošas
vielas, toksiskas vai citādi kaitīgas vielas, kas transporta avārijas gadījumā var nokļūt apkārtējā vidē un
izraisīt ugunsgrēku un/vai dabas vides, it īpaši augsnes un gruntsūdeņu piesārņojumu. Riska nozīmību
mazina apstāklis, ka autoceļš iet ārpus apdzīvotām vietām; tā tuvumā ir tikai atsevišķas lauku mājas.
Citi autoceļi Saulkrastu novadā kā riska faktors vērtējami ievērojami zemāk. Nosacīti riski šeit
saistīti ar dažiem ielu un ceļu krustojumiem.
Dzelzceļš Saulkrastu novadā nav nozīmīgs riska avots, jo pa to praktiski netiek pārvadātas bīstamas
kravas. Dzelzceļš kā bīstamības faktors kļūst aktuāls, notiekot pasažieru vilciena avārijai.
Dzelzceļa pārbrauktuves ir, iespējams, nozīmīgākais riska avots Saulkrastu novadā. Pavisam
novadā ir 2 dzelzceļa pārbrauktuves; to skaits ir samazinājies pēc apvedceļa pabeigšanas, jo vairāku
pārbrauktuvju vietā tagad ir divlīmeņu pārvadi. Ceļu transporta līdzeklim saduroties ar vilcienu, sekas
praktiski vienmēr ir ļoti smagas, cieš vai pat iet bojā cilvēki, vidē nokļūst degviela; tāpat vidē var nokļūt arī
bīstamas vielas, ja tādas tiek pārvadātas ar sadursmē iesaistītajiem transporta līdzekļiem. Diemžēl
pārbrauktuvju riska faktora lomu paaugstina AS „Latvijas Dzelzceļš” pārbrauktuvju slēgšanas režīma
nepārdomātie normatīvi, kas skubina autovadītājus pārkāpt Ceļu satiksmes noteikumus arī tad, ja
pārbrauktuve ir slēgta.
Pēc apvedceļa izveidošanas degvielas uzpildes stacijas Saulkrastu pilsētā un citās blīvi apdzīvotās
teritorijās vairs neatrodas. Tādējādi DUS kā riska faktors (aizdegšanās, eksplozija) ir tikai ar šauri lokālu
nozīmi, neapdraudot lielāku skaitu cilvēku.
Skultes ostas radītie riski saistīti gan ar pašu ostas darbību, gan ar ostas izbūves darbiem. Dienvidu
mola rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma Noslēguma ziņojumā norādītas iespējamās riska
situācijas, no kurām Saulkrastu teritorijas stratēģiskā novērtējuma kontekstā nozīmīgas ir transporta līdzekļu
avārijas ostas teritorijā, kas var izraisīt lietojamo iekārtu avārijas, kā arī iespējamie esošo cauruļvadu un
inženierkomunikāciju bojājumi rakšanas un transporta darbu laikā. Tas var izpausties kā ostas darbības
traucējumi vai pat pārtraukumi, elektriska dzirksteļošana (kā uzliesmošanas drauds) ostas teritorijā un
grunts, gruntsūdeņu un ostas akvatorijas piesārņojums ar notekūdeņiem, ko var radīt kanalizācijas
cauruļvadu bojājums.
Pie cilvēkfaktora riska objektiem pieskaitāmas cilvēku masu pulcēšanās vietas. Tādas var būt
skolas pasākumu laikā, estrāde, u.c. vietas, kur notiek publiska rakstura pasākumi ar lielāka skaita cilvēku
piedalīšanos.
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©J.K.Kartes, 2012

43.att. Emisiju un tehnogēno risku objekti Saulkrastu novadā. Novada ziemeļu daļa.
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43a att. Emisiju un tehnogēno risku objekti Saulkrastu novadā. Novada dienvidu daļa.
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4.3. Dabas risku teritorijas
Visa Baltijas jūras Rīgas jūras līča piekraste reģiona robežās ir reģionālas nozīmes vides riska
teritorija ar piekrastei raksturīgajiem riskiem, taču Saulkrasti ietilpst Rīgas reģiona apdraudētāko līča
austrumu krasta erozijas vietu sarakstā.
Kopš 1960. gada visās jūras hidroloģisko novērojumu stacijās Latvijā fiksēta izteikta gada vidējā
ūdens līmeņa celšanās tendence. Visstraujākā līmeņa celšanās novērota Rīgas līča dienviddaļā, to
galvenokārt nosaka lokāli faktori: zemes garozas iegrimšana, pazemes ūdeņu izsūknēšana un jūras ūdens
masu sadzinumi spēcīgu ziemeļrietumu vēju ietekmē. Pieaug postošo rudens un ziemas vētru spēks. Arvien
augstāki ir vējuzplūdu izraisītie ūdens masu sadzinumi krasta joslā.
Skultes ostas apkārtnē krasta reljefa formu attīstība notiek lēcienveidīgi ar ilgstošiem „miera”
periodiem un straujām izmaiņām vētru laikā un pirmajos pēcvētras gados. Skultes ostas hidrotehniskās
būves un kuģu ceļa bagarēšanas darbi uzskatāmi par nozīmīgu litodinamisko barjeru jo gandrīz pilnībā
pārtrauc normālu sanešu materiāla sadalījumu krasta sistēmā. Uz Z no Skultes ostas ziemeļu mola 500 m
garajā iecirknī pastāv vāji sanešu akumulācijas apstākļi. Pēdējo gadu desmitu laikā akumulācijas tempi ir
samazinājušies, krasta profils ir stabilizējies, un priekškāpu augšana notiek ļoti lēni, galvenokārt to frontālajā
daļā. Ievērojot Skultes ostas dienvidu mola rekonstrukcijas darbus, prognozes par krasta erozijas procesiem
iecirknī uz Z no Skultes ostas rāda, ka eolās akumulācijas tempi lielākajā iecirkņa daļā nemainīsies, bet
molam tuvākajā iecirkņa daļā (līdz 150 m no mola) iespējama nepastāvīgu eolās akumulācijas formu
attīstība.
Savukārt, 1500 m garajā iecirknī uz D no Skultes ostas dienvidu mola pastāv izteikti sanešu deficīta
apstākļi, kuri saglabāsies un pastiprināsies. Krasta atkāpšanās notiek tikai relatīvi reto ZR un RZR virziena
vētru laikā. Visaktīvāk pamatkrasta noskalošana ir notikusi un notiks krasta iecirknī kas atrodas no 50 līdz
300 m uz D no mola. Sakarā ar hroniskiem sanešu materiāla deficīta apstākļiem zemūdens nogāzē krasta
noskalošana nākotnē notiks ar vēl lielāku intensitāti. Vērā ņemama eolā akumulācija būs vērojama tikai
iecirkņa D daļā. Savukārt tiešā dienvidu mola tuvumā krasta noskalošanas tempi samazināsies galvenokārt
ostas „aizvēja efekta” dēļ. Ievērojami aktīvāka pamatkrasta noskalošana turpmākajos gados sagaidāma
iecirkņa vidusdaļā, sasniedzot 2 – 5 (10) m tipiskā „piecgades” vētrā. Par to liecina regulāri veikto
monitoringa mērījumu rezultāti (44.att.).
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44.att. Krasta virsūdens nogāzes šķērsgriezuma profils 1500 metri uz dienvidiem no Skultes ostas dienvidu
mola (stacionārais nivelēšanas profils 261 -55).
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45.attēls
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45a attēls
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Līdz 2025. gadam prognozētie krasta erozijas riska joslas platumi uz D no Aģes upes līdz Lilastes
upei parādīti. attēlā. Apmēram 1,5 km garumā gar krastu pastāvīgā riska joslā 20 – 40 m platumā iespējama
krasta neatjaunošanās. Pārējās joslās paredzama pakāpeniska lēna atjaunošanās pēcvētru periodā.

46.att. Krasta erozijas riska joslas platums līdz 2025. gadam.

Riska teritorijās ieskaitāmas arī applūstošās teritorijas. Saulkrastu pilsētas teritoriju saposmo četras
labi izteiktas upju ielejas – Inčupes, Pēterupes, Ķīšupes un Aģes ielejas, kuras ir nozīmīga ainavas
sastāvdaļa. Atsevišķās vietās upju palieņu teritorijās pie Ķīšupes, Pēterupes ir izveidotas vasarnīcu apbūves
Vides pārskats
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teritorijas (teritorijas apgūtas astoņdesmitajos gados), kas ir pakļautas plūdu riskam. Šāda prakse turpmākajā
pilsētas attīstības procesā nav pieļaujama minētā riska dēļ, tā arī upju ieleju un palieņu pļavu ainaviskās un
ekoloģiskās nozīmības dēļ.
Ārpus upju ielejām, resp., palieņu pļavām, iespējamā applūšanas riska izplatīšanās varbūtība ir
nenozīmīga.
Krasta kāpu vēja erozijas riska joslas atrodas visā Saulkrastu teritorijas Rīgas jūras līča piekrastē.
Nozīmīgākās riska teritorijas atrodas uz Z un D no Skultes ostas un posmā uz D no Aģes upes līdz Lilastes
upei.
Ar ūdeņiem nesaistīta riska teritorija ir Saulkrastu novadā esošie meži, kas ietilpst Rīgas reģiona
paaugstinātas ugunsbīstamības riska teritoriju sarakstā.
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5 . PLĀNOŠANAS DOKUME NTA IETEKMES
Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un vidēja termiņa attīstības programma lielā mērā ir
orientētas uz novada iedzīvotāju labklājības celšanu, aktivizējot ekonomiskos procesus. Tā kā novada
ekonomiskās attīstības prioritārā nozare ir viesu uzņemšana un apkalpošana, tas pirmkārt nozīmē ievērojamu
to cilvēku skaita palielinājumu, kuri iebrauc novadā un tur īsāku vai ilgāku laiku uzturas. Sekas ir cilvēku
radītās dažāda veida slodzes uz dabas vidi: notekūdeņi, atkritumi, mehāniskās slodzes, transporta kustība
u.c. Intensificējoties viesu plūsmai, pieaugs arī apmešanās vietu skaits, ēdināšanas pakalpojumu
piedāvājums, dažādas masu pasākumu iespējas –tas radīs noteiktu slodžu pieaugumu.
Vienlaicīgi, saprotot, ka vides kvalitāte ir gan būtiska Saulkrastu pilsētas un novada dzīvesvides
sastāvdaļa, gan pievilcības faktors novada viesiem, attīstības programmā ir paredzēts vesels komplekss
pasākumu, lai ne tik vien kompensētu cilvēku plūsmas palielināšanās sekas, bet arī lai uzlabotu vides
stāvokli, salīdzinot ar pašreizējo.
Uzlabošanu paredzēts veikt galvenokārt ar triju pasākumu grupu palīdzību:
1. komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitātes un apkalpes zonas paplašināšana, ietverot:
–

ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības pilnveidošanu Saulkrastu pilsētā,

–

meklējot ūdenssaimniecības risinājumus dārzkopības teritorijās,

–

veidojot efektīvu atkritumu savākšanas un citu pakalpojumu sistēmu viesu apmeklētajās
teritorijās, it īpaši pludmales un kāpu zonā;

2. cilvēku plūsmu organizētu virzīšanu,
3. videi draudzīgu transporta infrastruktūru attīstīšanu.
Noteikta ietekme būs arī daļai citu pasākumu, taču tā visbiežāk būs sekundāra, pēc apjoma neliela un
grūti novērtējama.
Var apgalvot, ka, realizējot plānošanas dokumenta nostādnes, summāro ietekmju rezultāts būs
Saulkrastu novada vides stāvokļa uzlabošanās, pirmkārt, attiecas uz:
 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kurās, organizējot cilvēku plūsmas, tiks pasargāta šobrīd
ļoti stipri cietusī zemsedze,
 pludmales un krasta kāpu zonu, kur samazināsies vizuālais piesārņojums,
 dārzkopības sabiedrību un to apkārtnes teritorijām, samazinoties vizuālajam piesārņojumam un
ūdeņu (kā virsmas tā gruntsūdeņu) piesārņojuma riskiem.
Ietekmes uz vidi analizētas arī novada vidēja termiņa prioritātēm atbilstošajiem rīcības virzieniem,
kas parādīts 13.tabulā.
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13.TABULA
Ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni un to realizācijas paredzamā ietekme uz vidi 2
Novada ilgtermi- Vidēja termiņa
ņa prioritātes
prioritātes20142012-2026.gadā 2020.gadā
1

I. Saulkrasti kā
reģionālas
nozīmes attīstības
centrs Vidzemes
jūrmalā

2

2

Vidēja termiņa rīcības virzieni
2014-2020. gadā
3

Ietekmes uz vidi
Tiešās/netiešās

Terminētās/pastāvīgās
4

Ietekmju raksturs

5

Alternatīva
(programmu
nerealizē)

7

8

I.1. Veicināt novadam labvēlīgu
Nav
lēmumu pieņemšanu Labklājības
ministrijā, lai panāktu valsts sociālo
1. Reģionālajam dienestu pakalpojumu centru
attīstības centram izvietošanu Saulkrastos
atbilstošas pakal- I.2. Pamatojuma izstrāde novada
Netieši: vides slodžu mazināšana
pojumu
robežu paplašināšanai un attiecīga no vairākām blakus teritorijām
infrastruktūras
likumprojekta veicināšana
nokomplektēšana novadam labvēlīgu lēmumu
pieņemšanu Latvijas Pašvaldību
savienībā un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā

Nav

I.3. Veicināt novadam labvēlīgu
lēmumu pieņemšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā un Pārresoru
koordinācijas centrā, lai valsts
2. Oficiāla
līmeņa un reģionālajos plānošanas
Saulkrastu
dokumentos nostiprinātu
atzīšana par
Saulkrastiem reģionāla attīstības
reģionālas
nozīmes attīstības centra statusu
centru
2.2. Saulkrastu novada domes
pārvaldības kapacitāte atbilst
reģiona centra prasībām

Netieši: no vienas puses –
iespējams vides slodžu
pieaugums, no otras puses –
labākas iespējas seku
mazināšanai, piesaistot līdzekļus

Ietekme būs novērojama Labāk attīstīta
Līdzšinējais
ilgtermiņā, pakāpeniski ūdenssaimniecība,
stāvoklis
pieaugot
piesārņoto vietu
rekultivācija, dabas vides
tīrība

Netieši: labāk organizēs vides
uzturēšanu, uzlabojoties
pārvaldības kapacitātei

Ietekme būs novērojama Labāk attīstīta
Ierobežoti resursi
ilgtermiņā, pakāpeniski ūdenssaimniecība,
vides uzturēšanai
pieaugot
piesārņoto vietu
rekultivācija, dabas vides
tīrība

Nav

Ietekme būs novērojama Mazināsies atkritumu
ilgtermiņā un
nekontrolēta izmešana
pakāpeniski pieaugs
un notekūdeņu tieša
noplūde vidē

Neiespaido

Papildus slodzes uz
Saulkrastu novada
vidi un
infrastruktūrām un
tās kontrolēšanas
grūtības

Atbilst 1.redakcijai, kas iesniegta izskatīšanai sabiedriskās apspriešanas procesā. Gala redakcija ir nedaudz pārstrukturēta, taču rīcības virzieni pēc būtības nav mainīti.
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1

2

3. Viesu
uzņemšanas
nozares
konkurētspējas
paaugstināšana

II. Viesu uzņemšanas industrijas
attīstība kā
novada
ekonomikas
pamats

4. Novada un tā
tēla
atpazīstamības
veicināšana

5. Videi
draudzīgas
satiksmes
infrastruktūru
attīstība

Vides pārskats

3

4

5

7

8

II.1. Tūrisma vienotā pakalpojuma
klastera izveides veicināšana
Saulkrastos

Tieši: pieaugs cilvēku plūsma un
tās radītās slodzes

Ietekme būs novērojama Atkritumi, mehāniskās
ilgtermiņā, pakāpeniski slodzes
pieaugot

Cilvēku plūsma
pieaugs, bet daudz
mazāk

II.2. Dabas objektu un pludmales
pieejamības un ilgtspējīgas
izmantošanas nodrošināšana

Tieši: cilvēku plūsmas slodžu
kompensēšana, iespējams,
apsteidzoša

Ietekme būs novērojama Uzlabosies teritorijas,
ilgtermiņā, bet sāksies
t.sk. pludmales tīrība,
nekavējoties
saglabāsies/atjaunosies
kāpu zonas zemsedze

Saglabāsies
pašreizējais
stāvoklis vai pat
pasliktināsies;
sevišķi kāpu un
pludmales zonā

II.3. Novada zīmola politikas
attīstīšana

Netieši: veicinās cilvēku plūsmu

Ietekme būs novērojama Atkritumi, mehāniskās
ilgtermiņā, pakāpeniski slodzes
pieaugot

Cilvēku plūsma
pieaugs, bet daudz
mazāk

II.4. Atbalsts ekskluzīva viesu
uzņemšanas un veselības
pakalpojumu centra izveidei

Tieši: būvniecība, piesaistītie
kūrviesi un viņu radītās slodzes.
Ūdens ņemšana un novadīšana.
Netieši: apkalpojošā personāla
koncentrēšanās vienuviet.

Ietekme var sākties jau
īstermiņā, krasi pieaugt
būvniecības periodā un
pēc tam, mainot
raksturu, saglabāties
ilgtermiņā

II.5. Publisko pasākumu ilgtermiņa Tieši: cilvēku plūsmas radītās
kalendāra realizācija atjaunotajā
slodzes
infrastruktūrā

II.5. Auto un velotransporta
infrastruktūru attīstīšana viesu un
iedzīvotāju apkalpošanas
vajadzībām

Tieši: samazināsies transporta
slodzes uz vidi; esošās vismaz
daļēji tiks koncentrētas piemērotās
vietās

Sākotnēji –teritorijas
Nebūs izmaiņu
aizņemšana, būvniecības
radītās slodzes. Tālākajā
periodā – cilvēku
plūsmas un
saimnieciskās darbības
radītās slodzes

Īstermiņa ietekmes tikai Mehāniskās slodzes,
pasākumu laikā, nosacīti atkritumi
periodiska rakstura

Stāvoklis
pasliktināsies, jo
trūks pasākumu
organizācijas, tai
skaitā vides
jautājumu
risinājuma

Samazinājums būs
vairāk novērojams
aktīvās atpūtas sezonas
laikā, periodiski

Turpināsies
zemsedzes bojāšana,
nelabvēlīgos
meteoroloģiskos
apstākļos gaisa
piesārņojums
pilsētas centrā un
Ainažu ielas rajonā

Mazinoties
neorganizētām transporta
un gājēju plūsmām,
mazināsies zemsedzes
bojāšana. Kopumā
mazināsies transporta
difūzās emisijas
atmosfērā
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13.TABULAS NOBEIGUMS
1

2

III. Laba
izglītība un
daudzpusīga
kultūra kā
galvenie
cilvēkvides
veidotāji novadā

6. Reģionālajam
attīstības centram
atbilstošas pakalpojumu
infrastruktūras
nokomplektēšana
8. Videi
draudzīgas
satiksmes
infrastruktūru
attīstība

IV. Attīstīta
komunālā
saimniecība
cilvēku un dabas
labklājībai

9. Videi
draudzīgas
komunālās
saimniecības
attīstība
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3
III.1. Novada izglītības un
kultūras iestāžu materiāli
tehniskās bāzes
nostiprināšana

4

5

7

8

Nav

Nav

Nav

Neiespaido

III.2. Vidējās profesionālās
Nav
izglītības iestādes izveidošana
novadā

Nav

Nav

Neiespaido

IV.1. Pilsētas
elektrotransports vismaz
vasaras sezonā

Tieši: samazināsies
transporta slodzes uz
vidi

Samazinājums būs vairāk
novērojams aktīvās atpūtas
sezonas laikā, periodiski

Mazināsies transporta
Pieaugs transporta
difūzās emisijas
slodzes un emisijas
atmosfērā vai vismaz
Rīgas-Ainažu ielā
pieaugs ievērojami lēnāk

IV.2. Ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšana
visā Saulkrastu pilsētas
teritorijā

Tieši: samazināsies vidē
bez attīrīšanas novadīto
notekūdeņu daudzums
un riski gruntsūdeņiem.
Netieši: mazināsies ar
nekvalitatīvu dzeramo
ūdeni saistītie riski

Ilgtermiņā pakāpeniski
pieaugošs, pastāvīgs
nelabvēlīgu ietekmju
samazinājums

Mazināsies organiskā
piesārņojuma riski
virsmas ūdeņos un
gruntsūdeņos

Saglabāsies slodze uz
virsmas un
gruntsūdeņiem un tie
piesārņošanas riski

IV.3. Atkritumu
apsaimniekošanas
reorganizācija

Tieši: mazināsies
vizuālais piesārņojums,
uzlabosies pludmales,
kāpu zonas, mežu tīrība,
vides vizuālā kvalitāte,
mazināsies smakas
pilsētā

Ilgtermiņa efekts, kas
pastiprināsies ar katra jauna
risinājuma ieviešanu. Daļēji
sezonāls iespaids, ievērojot
vasaras viesu plūsmas radīto
iespaidu piekrastes zonā un
dārzu teritorijās.

Cieto atkritumu, tai
skaitā sadzīves izcelsmes
bīstamo atkritumu
nokļuve vidē
samazināsies

Saglabāsies vai pat
palielināsies vides
vizuālais piesārņojums,
līdzekļi vides sakopšanai
tiks izlietoti neefektīvi

IV.4. Ūdenssaimniecības
pieejamības principiāls
risinājums DKS teritorijām
(izpēte un pilotprojekti)

Netieši: kā principiāls,
vēlāk ieviešams
risinājums DKS apgādei
ar ūdeni un kanalizāciju.
Tieši: pēc ieviešanas
mazinās dabas ūdeņu
piesārņojumu risku

Netiešās ietekmes vidējā
termiņā, tiešās ietekmes –
ilgtermiņā; sezonalitāte, kas
nedaudz mazināsies, jo DKS
teritorijās pamazām aug
pastāvīgi dzīvojošo skaits

Potenciāli mazināsies
organiskais piesārņojums
(pirmkārt, BSP) novada
mazajās upēs

Progresējoši pieaugs
DKS teritoriju radītā
slodze uz virsmas un
gruntsūdeņiem un to
piesārņošanas riski
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6 . KOPSAVILKUM S PAR VIDI SAU LKRASTU
NOVADĀ UN ATTĪSTĪBAS PLĀNA IETEKM I UZ TO
Saulkrastu novada attīstības stratēģija un programma (īsuma labad abi dokumenti kopā tiek saukti
par attīstības plānu) ir ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumenti, kas definē novada vīziju,
attīstības stratēģisko virsmērķi, mērķus, un prioritātes. Atbilstoši tiem tiek noteikti rīcības virzieni ilgtermiņā
(līdz 2026.gadam) un vidējā termiņā (līdz 2020.gadam) un definēts vidēja termiņa rīcību plāns.
Vides pārskats tika sagatavots paralēli augšminētajiem attīstības plānošanas dokumentiem un
atbilstoši procedūrai, ko nosaka 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. Izstrādātā vides pārskata sabiedriskās apspriešanas process notika kopīgi ar
plānošanas dokumentu publisko apspriešanu, ietverot arī divas atklātas sabiedriskās apspriedes (protokoli
pievienoti... nodaļā).
Saulkrastu novada vidi nosacīti var iedalīt vairākās telpiskās sastāvdaļās:
 piejūras teritorija – pludmale un kāpas,
 meži, neliels daudzums lauksaimniecības zemju un novada mazās upes,
 dārzkopības sabiedrību teritorijas,
 Saulkrastu apbūvētās teritorijas,
 autoceļu tīkls un dzelzceļa teritorija.
Pirmās divas sastāvdaļas veido novada dabas pamatni, bet nākamās satur vai tajās rodas tie faktori,
kas uz šo dabas pamatni iedarbojas.
Dažāda veida vides datu avoti norāda, ka kaut gan Saulkrastos vides stāvoklis visumā ir labs
(pirmkārt, tīrs gaiss, klusums), bet ir arī problēmas, kuras nepieciešams risināt. Galvenās no tām ir
piedrazojums kāpu zonā, pludmalē un dārzkopības sabiedrībām pieguļošajās teritorijās. Dārzkopības
sabiedrībās kanalizācijas trūkums noved arī pie mazo upju piesārņojuma un apdraud šo teritoriju
gruntsūdeņus.
Autostāvvietu un kājceliņu nepietiekamība noved pie tā, ka automašīnas tiek atstātas ielu malās, bet
cilvēki, kas vēlas nokļūt pludmalē vai vienkārši pastaigāties, izmīda kāpu zonas meža vārīgo zemsedzi, kura
var neatjaunoties gadu desmitiem.
Saulkrastu novada ilgtermiņa attīstības stratēģija un vidēja termiņa attīstības programma lielā mērā ir
orientētas uz novada iedzīvotāju labklājības celšanu, aktivizējot ekonomiskos procesus. Tā kā novada
ekonomiskās attīstības prioritārā nozare ir viesu uzņemšana un apkalpošana, tas pirmkārt nozīmē ievērojamu
to cilvēku skaita palielinājumu, kuri iebrauc novadā un tur īsāku vai ilgāku laiku uzturas. Sekas ir šo cilvēku
radītās dažāda veida slodzes uz dabas vidi: notekūdeņi, atkritumi, mehāniskās slodzes, transporta kustība
u.c. Pieaugot viesu plūsmai, pieaugs arī apmešanās vietu skaits, ēdināšanas pakalpojumu piedāvājums,
dažādas masu pasākumu iespējas – arī tas viss radīs noteiktu slodžu pieaugumu.
Vienlaicīgi, saprotot, ka vides kvalitāte ir gan būtiska Saulkrastu pilsētas un novada dzīvesvides
sastāvdaļa, gan pievilcības faktors novada viesiem, attīstības programmā ir paredzēts komplekss pasākumu,
lai ne tikai kompensētu cilvēku plūsmas palielināšanās sekas, bet arī lai uzlabotu vides stāvokli.
Attīstības plānā var konstatēt vairākas pasākumu grupas, kas tieši vai netieši veicinās vides stāvokļa
uzlabošanos novadā:

Vides pārskats

78

Saulkrastu novada attīstības programma

1. komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības palielināšana, kas mazinās slodzes
uz virsmas ūdeņiem un gruntsūdeņiem, kā arī mazinās dabas vides vizuālo piesārņojumu,
2. autostāvvietu un kājceliņu tīkla attīstīšana, kas mazinās zemsedzes izstaigāšanu,
3. videi draudzīgu transporta – velotransporta, pilsētas elektrotransporta attīstīšana, kas mazinās gaisa
piesārņošanu (tai skaitā ietekmes uz klimatu un tā pārmaiņām) un sekmēs veselīga dzīvesveida
izplatīšanos.
Noteikta ietekme būs arī daļai citu pasākumu, taču tā visbiežāk būs netieša, pēc apjoma neliela un
grūti novērtējama.
Ir paredzams, ka viesu skaits novadā augs arī tad, ja attīstības plānošanas dokumentu nostādnes
netiks pildītas; tas vienīgi norisināsies lēnākos tempos. Tāpēc iespējamā alternatīva – attīstības plāna
neizpilde – novedīs pie vides stāvokļa pasliktināšanās, salīdzinot ar pašreizējo situāciju. Nelabvēlīgos
procesus veicinās dažādu pastāvošo ietekmju turpināšanās – virsmas ūdeņu piesārņošana, mehāniskās
slodzes uz zemsedzi u.c.
Var apgalvot, izpildot Saulkrastu novada attīstības plānā paredzēto, rezultāts būs Saulkrastu novada
vides stāvokļa uzlabošanās. Tas pirmkārt attiecas uz:
 īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (dabas parks „Piejūra” – NATURA2000 Eiropas nozīmes
teritorija), kurās, organizējot cilvēku plūsmas, tiks pasargāta šobrīd ļoti stipri cietusī zemsedze,
 pludmales un krasta kāpu zonu, kur mazināsies piedrazojums,
 dārzkopības sabiedrību un to apkārtnes teritorijām, samazinoties apkārtnes mežu piedrazojumam
un upju piesārņojuma riskiem.
Realizējot plānošanas dokumentu, dabas vide tiks pasargāta no cilvēku plūsmas nelabvēlīgās
iedarbības: mehāniskajām slodzēm, vizuālā piesārņojuma u.c.
Plānošanas dokumentiem zināmā mērā ir arī pārrobežu ietekme, jo, piesārņojumam nonākot jūrā
(galvenokārt ar mazo upju starpniecību), tiek ietekmēta vārīgā Baltijas jūra, kuras stāvoklis jau ir pat ļoti
kritisks.
Plānošanas dokumentu un vides pārskata izpildes monitoringa (novērošanas) galvenais instruments ir
ilgtspējīgas attīstības indikatoru sistēma, ko veido 65 atlasīti skaitliskie rādītāji un kurus paredzēts aprēķināt
un kontrolēt ik gadus. Rīcības programma ir veidota kā pasākumu plāns, kura izpilde ir saistīta ar novada
budžetu un tiek uzraudzīta atsevišķi. Šo informāciju paredzēts publicēt kopā ar pašvaldības gada pārskatu.
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7 . ATTĪSTĪBAS PLĀNA
IETEKMJ U MONITORINGS
Attīstības plāna ietekmju monitorings Saulkrastu novadā ir veidots integrētā plānošanas ciklā, kura
pamatā ir attīstības ilgtspējība un tās uzraudzība ar ilgtspējīgas attīstības indikatoru un rezultatīvo rādītāju
sistēmas palīdzību.
Attīstības stratēģijas un programmas uzraudzības kārtības pamatā ir uzraudzības ziņojuma izstrāde
un publiskošana.













Uzraudzības ziņojumu izstrādā speciāla komisija, kuras sastāvā ietilpst:
domes priekšsēdētājs,
domes priekšsēdētāja vietnieks,
domes izpilddirektors,
pārstāvji no visām domes komitejām,
projektu vadītājs,
projektu koordinators,
sabiedrisko attiecību speciālists,
uzņēmēju deleģēts pārstāvis,
TIC pārstāvis,
SIA „Saulkrastu komunālie pakalpojumi” vadītājs,
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadītājs,
nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji.

Viens no komisijas locekļiem ar domes lēmumu tiek iecelts par atbildīgo uzraudzības ziņojuma
izstrādātāju.
Ziņojuma izejdatu apstrādei un tehniskajai sagatavošanai var pieaicināt jomu ekspertus.
Komisijas sastāvs principā ir precizējams un no domes un pašvaldības administrācijas puses
personāli tiek noteikts kopā ar rīkojumu, ar kuru, uzsāk uzraudzības ziņojuma izstrādi.
Uzraudzības ziņojumam ir jāatspoguļo vismaz sekojošas lietas:
 attīstības un ilgtspējības indikatoru un rezultatīvo rādītāju atspoguļojums,
 attīstības programmā minēto pasākumu izpildes gaita:
–
–
–
–

pasākumi, kas uzsākti,
pasākumi, kas nobeigti,
katram pasākumam paredzētais un izlietotais budžeta finansējums,
katram pasākumam piesaistītais ārējais līdzfinansējums un tā avoti, paredzētais un izlietotais
līdzekļu apjoms,
– līdzekļa izlietojuma galveno pozīciju atšifrējums,
– informācija par to, kura amatpersona un struktūrvienība atbild par pasākuma izpildi;
– argumentēti paskaidrojumi par katru konkrētu pasākuma neizpildes gadījumu,

 kopējais pasākumu plāna izpildes novērtējums,
 pasākumu plāna izpildes novērtējums no kopējās stratēģijas viedokļa:
–
–
–

stratēģisko mērķu sasniegšana un uzdevumu izpilde,
problēmas: novada iekšējās un tās, ko radījuši ārējie apstākļi,
panākumi,
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–

turpmākie nodomi;

 konstatētie trūkumi attīstības stratēģijā un programmā un īsi formulēti priekšlikumi šo trūkumu
labošanai, tai skaitā indikatoru un rezultatīvo rādītāju mērķa vērtību iespējamās korekcijas.
Uzraudzības ziņojums veidojams kā pielikums Saulkrastu novada domes gada pārskatam un
sagatavojams ne vēlāk kā mēneša laikā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Uzraudzības ziņojumu apstiprina
novada domes sēdē un pēc tam publisko.
Ilgtermiņa attīstības stratēģijas kontroles centrālais instruments ir ilgtspējīgas attīstības indikatoru
sistēma, bet rīcību plāna izpildi kontrolē ar rezultatīvo rādītāju sistēmu, kuras sastāvā tāpat var ietilpt
indikatori.
Indikatoru sistēma (14.tabula) balstās uz ilgtspējības četru dimensiju modeli, vienlaikus izraugoties
indikatorus, kas raksturo Saulkrastu novada dabas un saimnieciskās īpatnības, attiecas uz attīstības plānā
paredzamajām prioritātēm, atbilst indikatora definīcijai un tehniskajām prasībām.
Indikatoru sistēmas funkcionēšanu nodrošina, izstrādājot attiecīgu rokasgrāmatu, kurā ietilpst:
 indikatoru saraksts ar paskaidrojumiem par mērāmiem parametriem,
 visu indikatoru datu ieguves un aprēķina metodikas, prasības indikatoru darba un publiskajiem
ziņojumiem (indikatoru pases),
 prasības ilgtspējības pārskatam.
Datu ieguvi, indikatoru aprēķinus un darba ziņojumu izstrādi veic domes speciālists, kas izgājis
attiecīgu apmācību un saņēmis to apliecinošu dokumentu vai/un pieaicināti eksperti, ja tādi ir nepieciešami.
Indikatoru publisko ziņojumu izstrādi veic domes speciālists par ilgtspējības indikatoriem kopā ar
attiecīgās jomas speciālistiem katram konkrētajam indikatoram.
Ilgtspējības pārskatu izstrādā komisija, kas sagatavo uzraudzības ziņojumu.
Indikatoru publiskie pārskati tiek sniegti kopā ar uzraudzības ziņojumu tajos gados, kad attiecīgie
indikatori ir tikuši mērīti (tas var nenotikt katru gadu, jo nav mērķtiecīgi lēni mainīgiem parametriem).
Ilgtspējības pārskats sagatavojams reizi piecos gados kā atsevišķs dokuments, kas apstiprināms
novada domes sēdē un pēc tam publiskojams.
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14.TABULA
Priekšlikums ilgtspējības indikatoru sistēmai Saulkrastu novadā
Indikators

Nr. Mērījums

Galvenās mērvien.

Periods

Datu avots

Atbildīgais

Mērogs

I. Dabas vide D
D1.1. Nocirstās un apmežotās meža platības
novada mežos

ha gadā, attiecība, %

Ik gadu

VMD

Speciālists

Novads

D1.2. Koku ciršanas atļaujas nemeža zemēs

skaits gadā

Ik gadu

Dome

Speciālists

Novads

3.

D1.3. Līdzekļi zaļās zonas uzturēšanai

Ls gadā

Ik gadu

Dome (budžets)

Speciālists

Novads

4.

D2.1. Teritorijā savākto atkritumu daudzums

m gadā

Ik gadu

Apsaimniekotāji

Speciālists

Novads

5.

D2.2. Iedzīvotāju apmierinātība ar atkritumu
apsaimniekošanu

viedokļa %

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

D2.3. Mājsaimniecību nodrošinājums ar
centralizētu ūdens apgādi un kanalizāciju

saimniecības %,
apbūves teritorijas %

2 gadi

Komunālā
saimniecība

Komunālais
dienests

Novads

D2.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu emisijas

t gadā

Ik gadu

Komunālā
saimniecība

Komunālais
dienests

Novads

1.
D1. “Zaļā karkasa”
2.
stāvoklis

D2. Komunālās
6.
saimniecības
faktiskās un
potenciālās slodzes 7.
uz vidi

D3. Gaisa kvalitāte
un ietekme uz
klimata pārmaiņām

D4. Virsmas ūdeņu
kvalitāte, piekraste
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8.

D2.5. Finanšu līdzekļi komunālās saimniecības Ls gadā (budžets,
attīstībai
projekti), % budžeta

Ik gadu

Komunālā
saimniecība

Komunālais
dienests

Novads

9.

D3.1. Izmantotā kurināmā veidi komunālajā un t gadā, % kopējā
ražošanas sektorā

Ik gadu

2-gaiss no
LVĢMC vai
iesniedzējiem

Speciālists

Novads

10. D3.2. Siltumnīcas gāzu emisija komunālajā un t gadā
ražošanas sektorā no fosilā kurināmā

Ik gadu

2-gaiss no
LVĢMC vai
iesniedzējiem

Speciālists

Novads

11. D3.3. Sniega segas stāvoklis

indekss

Ik gadu

Brīvprātīgo
novērojumi

Speciālists

Novads

12. D3.4. Gaisa kvalitāte pēc lihenoindikācijas

indekss

Ik gadu

Brīvprātīgo
novērojumi

Speciālists

Novads

13. D4.1. Peldūdeņu kvalitāte jūrā

pārsnieg., % mēr.
skaita

Ik gadu

Veselības
inspekcija

Speciālists

Rīgas jūras līcis

14. D4.2. Upju ūdeņu kvalitāte pēc bioindikācijas

indekss

Ik gadu

Brīvprātīgo

Speciālists

Novada 4 upes
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novērojumi
D5. Zemes
izmantošana
attīstībai

15. D5.1. Izsniegtās būvatļaujas un to raksturs

skaits gadā pa
veidiem

Ik gadu

Būvvalde

Būvvalde

Novads

16. D5.2. Dabas pamatnes zemju transformācija

m2 vai ha g.

Ik gadu

Būvvalde

Būvvalde

Novads

17. D6.1. Vētraino dienu skaits

skaits gadā

5 gadi

LVĢMC

Speciālists

Rīgas jūras līcis

2

D6. Dabas riski

18. D6.2. Krasta erozija

m; m

2 gadi

Brīvprātīgo
novērojumi

Speciālists

Novads

D7. Kopējie
rādītāji

19. D6.2. Iedzīvotāju viedoklis par vides stāvokli

viedokļa %

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

II. Ekonomikas vide E
E1. Ekonomiski
aktīvie iedzīvotāji
E2. Pašvaldības
ekonomika

20. E1.1. Demogrāfiskā slodze, deklarēto
iedzīvotāju vecuma struktūra

%

Ik gadu

Statistika

Speciālists

Salīdz.
teritorijas

21. E2.1. Pašvaldības budžeta ieņēmumu un
izdevumu struktūra

apjoms, Ls; %
ieņēmumu un
izlietojuma sadalīj.

Ik gadu

Budžeti

Speciālists

Salīdz.
teritorijas

22. E2.2. Realizēto projektu finansējums

apjoms, %
finansējuma sad.

Ik gadu

Budžets

Speciālists

Novads

23. E3.1. Uzņēmumu reģistrācijas dinamika

reģistrētie, likvidētie,
skaits, uz 1000 iedz.

Ik gadu

Lursoft

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

skaits; sadalījums pa
sektoriem

Ik gadu

Statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

25. E3.3. Aizņemtās darbvietas vidēji gadā

skaits pa veidiem

Ik gadu

Statistika

Speciālists

Novads

26. E4.1. Ceļu ar cietu segumu daļa no visiem
ceļiem novadā un šo ceļu tīkla blīvums

%, km/km

5 gadi

Topogrāfija?

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

27. E4.2. Reģistrēto transportlīdzekļu skaits

skaits pa veidiem

Ik gadu

CSDD

Speciālists

Novads

29. E4.3. Sabiedriskā transporta pārvadājumu
izmantošana

biežuma indekss

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

30. E4.4. Veloceliņu kopgarums

km

2 gadi

Nav noteikts

Speciālists

Novads

31. E5.1. Kravu apgrozījums

t gadā

Ik gadu

Osta

Osta, spec.

Mazās ostas

32. E5.2. Kuģu apmeklējumu rādītāji

skaits un BRT gadā

Ik gadu

Osta

Osta, spec.

Mazās ostas

E3.
Uzņēmējdarbība un 24. E3.2. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora
citi darba devēji
statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem
kopumā
darbības veidiem

E4. Satiksmes
infrastruktūras
attīstība

E5. Skultes ostas
attīstība
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33. E5.4. Ieguldījumi ostas attīstībā

tūkst. Ls gadā

Ik gadu

Osta

Osta

Skultes osta

34. E6.1. Tūrisma un saistīto pakalpojumu
sniedzēju skaits un sadalījums pa veidiem

skaits, %

Ik gadu

Statistika, nozares uzņēmumi

Speciālists

Novads

Statistika

Speciālists

Novads

35. E6.2. Tūrisma mītņu raksturojums un darbības gultasvietas, noslodze Ik gadu
rādītāji
36. E6.3. Darbaspēks tūrisma nozarē
E6. Tūrisma
attīstība un tūrisma
vides pievilcība ET 37. E6.4. TIC darbība: piešķirtie līdzekļi un
apmeklētāju skaits

skaits sez.

Ik gadu

Nozares
uzņēmumi

Nozares
uzņēmumi

Novads

Ls; skaits gadā

Ik gadu

TIC

TIC

Novads

38. E6.5. Sertificētas videi draudzīgas tūrisma
mītnes

skaits, % visu

2 gadi

nozares
uzņēmumi

TIC

Novads, Latvija

39. E6.6. Iedzīvotāju un viesu viedokļi par
piekrastes stāvokli un labiekārtojumu

viedokļi

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

III. Sociālā vide S
S1. Veselības
aprūpes rādītāji

S2. Kultūrvides
uzturēšana

S3. Sociālā
nodrošināšana un
sociālā drošība

40. S1.1. Veselības aprūpes novērtējums

viedokļi

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

41. S1.2. Ģimenes ārstu noslodze

pacienti uz ārstu

2 gadi

Ārstu reģistrs,
statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

42. S2.1. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi kultūras
iestādēm

Ls gadā, uz 1000
iedz.

Ik gadu

Budžets

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

43. S2.2. Pašvaldības piešķirtie līdzekļi kultūras
pasākumiem

Ls gadā, uz 1000
iedz.

Ik gadu

Budžets

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

44. S2.3. Pašvaldības atbalstīto kultūras pasākumu skaits gadā
skaits

Ik gadu

Dome

Speciālists

Novads

45. S3.1. Reģistrētais bezdarbs un tā dinamika

skaits, %

Ik gadu

VNA

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

46. S3.2. Pabalstu saņemšana

skaits, summa, Ls

Ik gadu

Dome

Soc. nodaļa

Novads

47. S3.3. Reģistrētie noziedzīgie nodarījumi un
noziedzības līmenis

skaits, īpatnējie
rādītāji%

Ik gadu

Statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

skaits

Ik gadu

Izgl. iestādes

Izgl. iestādes

Novads

Ls gadā

Ik gadu

Budžets

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

48. S4.1. Skolēnu skaits “atslēgas” klasēs
S4. Izglītības darba
49. S4.2. Pašvaldību savstarpējie norēķini
rādītāji
Vides pārskats
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S5. Sadzīves vides
kvalitāte

50. S4.3. Interešu izglītības apmeklētība

skaits

Ik gadu

Izgl. iestādes

Izgl. iestādes

Novads

51. S5.1. Mājokļa labiekārtotība

% pa veidiem

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

52. S5.2. Pakalpojumu pieejamības novērtējums

sadal. pa terit ar not.
pieejas laiku, %

2 gadi

Telpiskā analīze

Speciālists vai Novads
eksperti

53. S5.3. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Ls; Ls pret vidējo LV Ik gadu

Statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

54. S5.4. Ilgtermiņa migrācija

Statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

Skaits, saldo

Ik gadu

IV. Pārvaldība un komunikācija P

P1. Domes darbība

P2. Domes
informācija un
komunikācija

P3. Nevalstiskā
sektora darbība

55. P1.1. Iedzīvotāju viedoklis par teritorijas
pārvaldes darbību

viedokļa %

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

56. P1.2. Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības
komunikāciju ar sabiedrību

viedokļa %

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

57. P1.3. Iedzīvotāju viedoklis par plānošanas
darbu

viedokļa %

2 gadi

Aptauja

Speciālists

Novads

58. P2.1. Mājaslapas unikālo apmeklētāju skaits

skaits

Ik gadu

Dome

ML admins

Novads

59. P2.2. Saulkrastu Domes ziņas, tirāža

skaits

Ik gadu

Dome

Dome

Novads

60. P2.3. Saņemto iesniegumu un novadīto
informatīvo pasākumu skaits

skaits

Ik gadu

Dome

Dome

Novads

61. P3.1. Reģistrēto nevalstisko organizāciju skaits skaits; uz 1000 iedz.

Ik gadu

Lursoft

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

62. P3.2. Pašvaldības un NVO sadarbības projektu skaits
skaits

Ik gadu

Dome

Dome

Novads

V. Integrālie indikatori I
I1. Iedzīvotāju
skaits
I2. Teritorijas
galvenie indeksi

Vides pārskats

63. I1.1. Pašvaldības deklarēto un sezonas
novērtētais iedzīvotāju skaits

skaits, attiecība, %

Ik gadu

Statistika, dome

Statistika, do- Novads
me, speciālists

64. I2.1. Teritorijas attīstības indekss

indekss

Ik gadu

Statistika

Speciālists

Novads, salīdz.
teritorijas

65. I2.2. Teritorijas pievilcības indekss

indekss

2 gadi

Aprēķins

Speciālists

Novads
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AVOTI
www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/
ozols.daba.gov.lv:2010/pub/
http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html (Valsts statistikas pārskats Nr.2 – Gaiss)
http://oas.vdc.lv:7779/2ud.html (Valsts statistikas pārskats Nr.2 – Ūdens)
http://vdc2.vdc.lv:8998/atkritum.html (Valsts statistikas pārskats par bīstamiem un sadzīves
atkritumiem 3-A)

Vides pārskats
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PIELIKUMI
1. I NSTITŪCIJU PRASĪBAS UN IETEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ IZSTRĀDĀJAMĀ VIDES
PĀRSKATA SATURU

Saskaņā ar 23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” 7.1 punkta prasībām, notika konsultēšanās par vides pārskata saturu ar
1. Vides pārraudzības valsts biroju,
2. Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi,
3. Dabas aizsardzības pārvaldi,
4. Rīgas plānošanas reģionu.
Šīm institūcijām tika jautāts viņu viedoklis attiecībā uz vides pārskata saturu, ņemot vērā plānošanas
dokumentos paredzētos galvenos rīcības virzienus. Nākamajā lappusē parādīts piemērs (vēstule, kas adresēta
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei); saturiski visas vēstules bija vienādas.
Tālāk pievienoti institūciju izteiktie nosacījumi un ieteikumi vides pārskata izstrādei.

Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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2. V IDES PĀRSKATA SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES PROTOKOLI
Nr.p.k.

Dokuments

1.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols. Zvejniekciems, 2012.10.20.

2.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols. Zvejniekciems, 2012.10.20. Pielikums.

3.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols. Saulkrasti, 2012.10.20.

4.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces protokols. Saulkrasti, 2012.10.20. Pielikums.

Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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3. I NSTITŪCIJU ATZINUMI PAR VIDES PĀRSKATA SATURU
P3.1. TABULA
Kopsavilkums par atzinumu saturu

3

Nr.
p.k.

Institūcija,
datums
un vēstules nr.

Ieteikumi, komentāri

Veicamie labojumi
vides pārskatā; rīcības

1.

Dabas aizsardzības pārvalde,
08.11.2012.
Nr 4.8/125/2012-N

Administrācija konceptuāli
atbalsta sagatavoto Vides
pārskata projektu Saulkrastu
novada attīstības programmai
2014.-2020. gadam

Nav nepieciešami

2.

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde Vides pārskata projektā jāiekļauj
kopsavilkums.
20.10.2012.
Nr 5-8/3-904

Precizēt 6. nodaļas
virsrakstu un papildināt
to saskaņā ar MKN 1573
8.14.punkta prasībām –
izdarīts.

3.

Rīgas plānošanas reģions
25.10.2012. Nr SA-2/75

RPR atbalsta Saulkrastu novada
AP VPP apstiprināšanu
Saulkrastu novada domē

Nav nepieciešami

4.

Veselības inspekcija
2012. 11.13.
Nr 5.5-5/22018/1421

Izvērtējot higiēnas prasības
neiebilstam Saulkrastu novada
attīstības programmas 2014.2020.gadam Vides pārskata 1.
redakcijas risinājumam.

Nav nepieciešami

23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums"
Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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Vides pārskats
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