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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

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

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

 

 

Rīgā,  

2013.gada 8.maijā 

 

Lēmums Nr.28 
 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu  
 

Adresāts: 

 

 Salacgrīvas novada dome, adrese: Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas 

novads, LV – 4033. 

 

Plānošanas dokumenti: 

 

 Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk arī IAS) un 

Salacgrīvas novada attīstības programma (turpmāk arī AP). 

 

Plānošanas teritorija: 

  

 Salacgrīvas novada administratīvā teritorija. 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

 

 Salacgrīvas novada domes 2013.gada 2.maija vēstule Nr.3-11/347 un tai 

pievienotais iesniegums par Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

Salacgrīvas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. 

 

Salacgrīvas novada pašvaldības viedoklis: 

 

 Salacgrīvas novada pašvaldība izsaka viedokli, ka stratēģiskais ietekmes uz 

vidi novērtējums ir nepieciešams Salacgrīvas novada attīstības programmai, savukārt 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai nav nepieciešams, jo dokumentā 

tiks atainots vispārīgs novada teritorijas attīstības redzējums.  

 

Faktu konstatācija un izvērtējums: 

 

1. Salacgrīvas novada dome informē, ka ar Salacgrīvas novada pašvaldības domes 

2009.gada 19.augusta sēdes lēmumu Nr.119 (protokols Nr.5, 29.§) tiek izstrādāta 

Salacgrīvas novada attīstības programma un ar Salacgrīvas novada pašvaldības 

domes 2012.gada 19.decembra sēdes lēmumu Nr.570 (protokols Nr.16, 1.§) tiek 

izstrādāta Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. 
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2. Teritoriālās reformas rezultātā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā 

ietilpst Ainažu pagasts, Ainažu pilsēta, Liepupes pagasts, Salacgrīvas pagasts un 

Salacgrīvas pilsēta.  

3. Pašvaldības iesniegumā norādīts, ka Salacgrīvas novada IAS un AP tiek izstrādāta 

saistībā ar Latvijas Ilgtspējīgo attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latvijas 

Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam, Rīgas plānošanas reģiona attīstības 

plānošanas dokumentiem, kā arī ņemot vērā Salacgrīvas novada attīstības 

plānošanas dokumentus.  

4. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 

2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem”, vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka 

pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, attīstības 

prioritātes, specializāciju (perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus), kā arī 

telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā, nosakot un shematiski 

attēlojot pašvaldības nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus, attīstības 

prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, savukārt vietējās pašvaldības attīstības 

programmā ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī 

nosaka vidēja termiņa prioritātes, rīcības un investīciju plānu, attīstības 

programmas īstenošanai nepieciešamo resursu apjomu. Saskaņā ar iesniegumā 

norādīto, Salacgrīvas novada attīstības plānošanas dokumentu īstenošanas laikā 

iespējama vēja ģeneratoru un koģenerācijas staciju būvniecība, savukārt IAS un 

AP paredzētā uzņēmējdarbības veicināšana potenciāli saistīta ar jaunu ražotņu 

būvniecību un esošo rekonstrukciju, kā arī iespējama jahtu ostas būvniecība Pēc 

Satiksmes ministrijas sniegtās informācijas Salacgrīvas novadu šķērsos dzelzceļa 

līnija Rail Baltic. Tādējādi Salacgrīvas novada IAS un AP īstenošana potenciāli 

saistīta ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbībām. 

Birojs papildus vērš uzmanību tam, ka Salacgrīvas novada teritorija robežojas ar 

Igaunijas Republiku, tādējādi novadam ir saistošs „Līgums starp Latvijas 

Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi 

novērtējumu pārrobežu kontekstā”. 

5. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem, Salacgrīvas novadā ir 

noteiktas deviņas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – 

dabas parks „Salacas ieleja” (atsevišķiem posmiem izstrādāts Dabas aizsardzības 

plāns (turpmāk arī DAP) un individuālie noteikumi 10.03.2009. Nr.228), dabas 

liegumi „Kalna purvs”, „Karateri” (DAP), „Lielpurvs”, „Mērnieku dumbrāji”, 

„Niedrāju – Pilkas purvs”, „Randu pļavas” (DAP, individuālie noteikumi 

10.02.2009. Nr.124), „Vidzemes akmeņainā jūrmala” (DAP, individuālie 

noteikumi 07.07.2008. Nr.512), „Vitrupes ieleja” (DAP, individuālie noteikumi 

24.03.2009. Nr.254). Salacgrīvas novada teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta teritorijā, kura aizsardzības un izmantošanas kārtību 

reglamentē likums „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu” un Ministru 

kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.303 „Ziemeļvidzemes biosfēras 

rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Šajā kontekstā 

pašvaldības iesniegumā vērsta uzmanība uz plānošanas dokumentos paredzētajām 

darbībām novada ilgtspējīgas attīstības veicināšanai - autoceļu, tūrisma, 

lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības attīstība. Šo darbību 

realizācijā atbilstoši izvērtējami vides aspekti, t.sk. nodrošinot atbilstošu īpaši 

aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību. 
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6. Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.punktā noteiktajam, 

pašvaldība ir konsultējusies ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo vides 

pārvaldi (turpmāk arī Valmieras RVP) par stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma nepieciešamību Salacgrīvas novada plānošanas dokumentiem. 

Valmieras RVP izteikusi viedokli, ka stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 

būtu nepieciešams Salacgrīvas novada attīstības programmai. 

7. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un pašvaldības iesniegto 

informāciju saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.
2 

pantā 

minētajiem kritērijiem secina, ka Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija un Salacgrīvas novada attīstības programma atbilst likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas 

dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums. 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un Salacgrīvas novada 

attīstības programmā paredzētos pasākumus jāizvērtē atbilstoši likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.
5
 pantā noteiktajam. Sagatavojot plānošanas 

dokumentu Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.
5
 panta pirmajā daļā noteikto, ka vides pārskatā, lai izvairītos no 

informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama 

attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās 

plānošanas stadijās.  

 

Piemērotās tiesību normas: 

 

 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.
2 

pants, 23.
3 

pants;  

 Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā 

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;  

 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 

 Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo 

dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Likums „Par Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu”; 

 Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.303 „Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumi Nr.228 „Dabas parka 

„Salacas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumi Nr.124 „Dabas lieguma 

„Randu pļavas” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.512 „Dabas lieguma 

„Vidzemes akmeņainā jūrmala” individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi”; 

 Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumi Nr.254 „Dabas lieguma 

„Vitrupes ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

 Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

 Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

 Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
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Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 

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

novērtējumu” 23.
3
pantā noteikto, izvērtēja Salacgrīvas novada domes 2013.gada 

2.maija vēstuli Nr.3-11/347 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumentu 

izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā pašvaldības iesniegto informāciju, likuma „Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.
2 

pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību 

normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka 

Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Salacgrīvas novada attīstības 

programma attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā 

minētajiem plānošanas dokumentiem, kuram jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums.  

 

Lēmums: 

 

 Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Salacgrīvas 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Salacgrīvas novada attīstības 

programmai. 

                         

                      

 

 Direktors     A.Lukšēvics  

 


