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IEVADS 

Salacgrīvas novada plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas 

vides pārskata mērķis ir novērtēt attīstības plānošanas dokumentu iespējamo būtisko ietekmi uz vidi 

un noteikt pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai. 

Vides pārskats sagatavots kā atsevišķs dokuments abiem plānošanas dokumentiem – ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai un attīstības programmai. 

Ar pārskatu par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi var iepazīties 

Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv. 

 

http://www.salacgriva.lv/
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VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA LĒMUMS Par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

Vides pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 

ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” (pieņemts 23.03.2004.) un likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” nosacījumiem. 

Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.maija vēstulē par stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu norādīts, ka Salacgrīvas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un Salacgrīvas novada 

attīstības programmai tiek piemērota stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. Norādītas 

institūcijas, kurām jānosūta plānošanas dokumenti un Vides pārskats. 
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PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS PROCESS 

Informācija par Salacgrīvas novada attīstības programmas, ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

vides pārskata publisko apspriešanu tika izziņota laikrakstā „Auseklis”, „Salacgrīvas novada 

ziņas”, kā arī Salacgrīvas novada interneta vietnē www.salacgriva.lv.  

Salacgrīvas novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vides pārskata 

1. redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 30. marta līdz 2015. gada 11. 

maijam. Publiskās apspriešanas sanāksmes norisinājās: 

Ainažos, Ainažu kultūras namā – 13.04.2015. plkst. 18.30. 

Salacgrīvā, Salacgrīvas kultūras namā – 14.04.2015. plkst.16.30. 

Salacgrīvas pagastā, Svētciema attīstības biedrības telpās – 15.04.2015. plkst. 17.00. 

Liepupes pagastā, Tūjā „Zinību centrā” - 16.04.2015. plkst. 15.00. 

Liepupes vidusskolā - 16.04.2015. plkst. 17.00 (reģistrācijas lapas un protokolus skatīt 

pielikumā - Publiskās apspriešanas dalībnieku reģistrācijas lapas un protokoli). 

 

Ņemot vērā Salacgrīvas novada uzņēmēju konsultatīvās padomes interesi Salacgrīvas novada 

plānošanas dokumenti un vides pārskatu tie tika prezentēta uzņēmēju konsultatīvās padomes 

sanāksmes ietvaros 21.04.2015. plkst.14.00. 

 

Pēc Rīgas plānošanas reģiona administrācijas iniciatīvas 30.04.2015. plkst.12.30. notika 

sanāksme kopā ar kaimiņu pašvaldībām un Rīgas plānošanas reģiona pārstāvjiem. 

 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Salacgrīvas novada plānošanas dokumentiem un 

vides pārskatu varēja iesniegt no 2015.gada 30.marta līdz 2015.gada 11.maijam Salacgrīvas 

novada domē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, 209.kabinetā Būvvaldes darba laikā, sūtot pa pastu uz 

adresi: Salacgrīvas novada dome, Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 

4033,vai elektroniski: vineta.kruze@salacgriva.lv.  

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi no privātpersonām, iestādēm, institūcijām 

tika apkopoti, apspriesti attīstības programmas izstrādēs vadības grupā, izvērtēti un 

nepieciešamības gadījumā iekļauti attīstības plānošanas dokumentos. 

 

Publiskās apspriešanas sanāksmju dalībnieki 

Aigars Kalniņš Ilga Tiesnese Māris Zvejnieks 

Aivars Ilgavīzis Ilona Jēkabsone Mārīte Liepiņa – Bērziņa 

Andris Zunde Ilona Trēziņa Mārtiņš Strazds 

Anita Kauliņa Indra Medne Ojārs Ārstenieks 

Anna Zvejniece Inese Volkova Regīna Martuļeva 

Arta Rubeze Inga Čekaļina Rudīte Miebolte 

Ausma Melnalksne Jānis Cīrulis Sandija Kauliņa 

Dace Līdaka Jānis Čakstiņš Solveiga Muciņa 

Dagnis Straubergs Jānis Lipsbergs Valdis Joksts 

Dzintra Eizenberga Kaspars Strazds Valdis Vanags 

Edmunds Birkenbergs Kristīne Mauliņa Vineta Krūze 

Edžus Zvīnis Linda Zālīte Zinaida Ekmane 

Ēriks Ķirsis Līga Borozdina  

Ieva Zilvere Marika Jansone  

http://www.salacgriva.lv/
mailto:vineta.kruze@salacgriva.lv
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PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS LAIKĀ PAUSTIE PRIEKŠLIKUMI, IEROSINĀJUMI SALACGRĪVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015. – 2038. GADAM UN SALACGRĪVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. – 2021. 

GADAM VIDES PĀRSKATAM 

 

Nr.p.k. Iebilduma/priekšlikuma 

iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma/ 

 priekšlikuma būtība 

Ņemts 

vērā/ 

nav ņemts 

vērā/ 

ņemts vērā 

daļēji 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

 nav ņemts vērā 

Institūciju sniegtie atzinumi 

1 Veselības inspekcija  Neiebilst redakcijas 

risinājumiem. 

Ņemts 

vērā 

- 

2 Valmieras reģionālā 

vides pārvalde 

Esošo vides stāvokļa apraksts 

būtu jāsniedz izvērstāks 

Ņemts 

vērā 

Informācija papildināta 

Lielāku vērību vērst uz 

konkrētu problēmu novēršanas 

vai mazināšanas pasākumu 

risinājumu izklāstu. 

Ņemts 

vērā daļēji 

Detalizēti risinājumi ietverami jau precīzos projektos, kuros tiek risināta problēma, noteikta 

tā brīža esošā situācija 

Norādām uz to, ka plānošanas 

dokumentos izvērstāk būtu 

jāatspoguļo tik nozīmīga tēma 

kā Baltijas jūras un Rīgas jūras 

līča krasta erozijas process, 

krasta līnijas izmaiņas. 

Ņemts 

vērā 

Ietverta informācija par piekrasti un krasta procesiem 

Vides pārskatā būtu jāiekļauj 

izvērtējums un konkrēti 

risinājumi ainaviski 

Ņemts 

vērā daļēji 

Informācija par ainaviski vērtīgajām vietām, aizsargājamiem dabas objektiem iekļauta 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, attīstības programmā. Vides pārskatā nav iekļauti konkrēti 

risinājumi vērtīgo ainavu aizsardzībai, jo Salacgrīvas novada teritorija ir plaša un ainavu 
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augstvērtīgām teritorijām, 

skatu punktiem, ainaviskiem 

ceļiem. 

teritorijas daudzveidīgas. Darbības ainaviski vērtīgo objektu aizsardzībai/attīstībai noteiktas 

ainavekoloģiskajos plānos. Teritorijas plānojumā noteiktas ainavu aizsardzības zonas, 

aizsargjoslas, konkrēti apbūves noteikumi, kas atļauj/ierobežo saimniecisko darbību. 

Informācija par ainavām papildināta gan ar skaidrojumu, gan to ietekmējošiem faktoriem. 

3 Rīgas plānošanas 

reģions 

RPR sniedz pozitīvu atzinumu 

iesniegtajam Salacgrīvas 

novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2015.-2038gadam 

un Attīstības programmas 

2015.-2021.gadam Vides 

pārskata projektam. 

Ņemts 

vērā  

- 

4 Dabas aizsardzības 

pārvalde 

Precizēt informāciju: 

Salacgrīvas novadā ir 

reģistrētas šādas īpaši 

aizsargājamās dabas 

teritorijas: 

Dabas parks „Salacas ieleja”. 

Dabas liegumi: „Kalna purvs”, 

„Karateri”; „Lielpurvs”, 

„Mērnieku dumbrāji”,  

„Niedrāju-Pilkas purvs”, 

„Randu pļavas”, „Vidzemes 

akmeņainā jūrmala”, 

„Vitrupes ieleja”. 

Ģeoloģiskie un 

ģeomorfoloģiskie dabas 

pieminekļi: „Ežurgu sarkanās 

klintis”, „Krauju akmeņu 

saliņa”, „Lībiešu upuralas”, 

„Lielais krauju jūrakmens”, 

„Muižuļu akmens”, „Pietraga 

Ņemts 

vērā 

Informācija papildināta 
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sarkanās klintis”, „Svētciema 

akmeņu saliņa”, „Veczemju 

klintis”, „Zaķu akmens”. 

Mikroliegumi: Salacgrīvas 

novadā ir 45 mikroliegumi. 

 Rakstveida ierosinājumi, kas saņemti laika posmā no 30.03.2015.līdz 11.05.2015. 

5 Jānis Kauliņš, 

Raimonds Ernšteins 

Nav minēts par 

lauksaimneicības radīto 

ietekmi 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Nav informācijas par īpaši 

aizsargājamām dabas 

teritorijām 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Izvērtēt Natura 2000 teritorijas Ņemts 

vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Nav norādīti dabas tehnogēnie 

riski 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Nav minēts dokuments 

Reģionālās politikas 

pamatnostādnes 2013.-2019. 

gadam 

Ņemts 

vērā 

Papildināts ar atsauci uz Reģionālās politikas pamatnostādnēm 2013.-2019.gadam, ietverta 

informācija no šī dokumenta 

RPR attīstības programmas 

termiņš beidzies 

Nav ņemts 

vērā 

RPR attīstības programmas darbības termiņš pagarināts līdz jaunas attīstības programmas 

2014.-2020.gadam apstiprināšanai 

Lūdz veikt izmantoto 

dokumentu sarakstu 

izvērtēšanu 

Ņemts 

vērā 

Precizēts 
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Norādīt konkrētus Ministru 

kabineta noteikumus 

Ņemts 

vērā 

Precizēts 

Kā plātņu tektonikas procesi 

ietekmē reljefu, 

ģeomorfoloģiju 

Nav ņemts 

vērā 

Plātņu tektonikas procesi ilgākā laika periodā ietekmē visas zemeslodes ģeoloģiskos 

procesus, arī reljefu. 

Tiek jaukti minerāli ar iežiem Nav ņemts 

vērā 

Nosaukti dažāda veida ieži. 

Analizēt kāpēc uzrādītajos 

derīgo izrakteņu krājumu 

apjomi tik krasi mainās 

Ņemts 

vērā 

Iekļautā informācija precizēta 

Novada upes nav raksturotas 

nepietiekami. Nepieciešams 

minēt dabas un saimniecisko 

nozīmi 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Papildināt apgalvojumu, ka 

ūdens kvalitāti visbiežāk 

ietekmē cilvēku saimnieciskā 

darbība 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 

Nav minēti visi zivju ieguves 

licenču veidi 

Ņemts 

vērā 

Informācija ietverta, licenču veidi gadu no gada var atšķirties 

Izvērtēt minēto zivju sugu 

uzskaitījumu, vai ir 

nepieciešama tāda detalizācija 

Ņemts 

vērā 

Precizēts 

Papildināt informāciju par vēja 

resursiem 

Daļēji 

ņemts vērā 

Informācija ir ietverta, informācija papildināta 



13 
 

Papildināt un precizēt 

informāciju par gaisa kvalitāti 

Ņemts 

vērā 

Precizēts 

Nav trokšņu analīzes, tikai 

uzskaitījumi un regulējumi 

Nav ņemts 

vērā 

Ir ietverta informācija par trokšņu avotiem. Plānojot saimniecisko darbību jāņem vērā 

noteiktie kritēriji, lai neradītu apdraudējumu apkārtējiem. 

Norādīts, ka ūdens kvalitāti 

raksturo tikai e.coli. Tālāk 

uzskaitīti arī citi rādītāji 

Ņemts 

vērā 

Precizēts 

Nav izvērtēts rekomendēto un 

obligāto kvalitātes rādītāju 

neievērošanas gadījumu skaits, 

to dinamika un konkrētie 

faktori, kas var ietekmēt 

peldūdeņu kvalitāti 

Salacgrīvas novadā. 

Nav ņemts 

vērā 

Pēdējo 4 gadu laikā nav pārsniegtas pieļaujamās normas ūdens kvalitātes rādītājiem.  

Nav informācijas par 

virszemes ūdeņu kvalitāti, 

papildināt informāciju. 

Nav ņemts 

vērā 

Informācija ir ietverta 

Norādīt kurās vietās ir lietus 

ūdens izplūdes vietas  

Nav ņemts 

vērā 

Informācija ir ietverta 

Nav skaitlisku datu par 

atkritumu saimniecību 

Ņemts 

vērā 

Papildināts 

Nav saprotams kāpēc 

bioloģiskās daudzveidības 

apraksts ir kopā ar dabas 

pieminekļiem, bet vēlāk ir 

atsevišķa sadaļa par faunu 

Ņemts 

vērā 

Sadaļas apvienotas, precizētas 
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Sadaļā 4.3. vispārīgas frāzes, 

pārstrādāt 

Nav ņemts 

vērā 

Iekļautā informācija ietverta atbilstoši nepieciešamajai detalizācijai 

Sniegt kritērijus vides 

vērtējumam 

Ņemts 

vērā 

Papildināts 

Sniegt precizētu informāciju 

par plānoto dzelzceļu Rail 

Baltica 

Nav ņemts 

vērā 

Plānotā dzelzceļš Rail Baltica trase šķērso Salacgrīvas novada teritoriju. Tas ir 

starptautiskas nozīmes projekts, kura izpēti veic uzņēmumi pēc Satiksmes ministrijas 

pasūtījuma. Šobrīd notiek trašu variantu izpēte, vēl nav zināms precīzs trases novietojums 

un tā ietekmes. 

Pamatot, kāpēc attīstības 

plānošanas prioritātes, kāpēc 

izteikts apgalvojums, ka 

nepieciešams uzlabot vides 

stāvokli novadā, ja 5. nodaļā 

tiek uzsvērts, kas tas jau ir labs 

vai teicams. 

Nav ņemts 

vērā 

Būtiski ir saglabāt un uzlabot vides stāvokli. Vērst uzmanību ne vien uz dabas vidi, bet arī 

pilsētvidi, uz vidi ietekmējošiem faktoriem. 

Precizēt uz kāda pamata ir 

nosakāma aizsargjosla 

kapsētai 

Ņemts 

vērā 

Informācija ietverta 

7.nodaļā minētajiem 

dokumentiem nav norādītas 

saistības ar plānošanas 

dokumentiem 

Nav ņemts 

vērā 

Šajā nodaļā iekļauti dokumenti, uz kuru pamata veidoti dokumenti. Atspoguļo vides 

aizsardzības mērķus.   

Skaidrot, kā valsts vides 

monitoringa programma ir 

saistīta ar novada teritorijas 

plānošanu 

Nav ņemts 

vērā 

Dokumenta mērķis ir nodrošināt vides monitoringa izpildi, kas savukārt nodrošina aktuālo 

datu pieejamību par vides procesiem novada teritorijā 
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8.nodaļā minētās ietekmes 

norādītas vispārīgi, nenorādot 

saistību ar plānošanas 

dokumentiem. Lūdz detalizēt 

Nav ņemts 

vērā 

Nodaļā ietvertā informācija ietverta pamatojoties uz izvirzīto mērķu sasniegšanu un 

ietekmēm, kas varētu rasties ieviešanas gaitā. 

Lūdz pamatot 9.nodaļā minēto 

apgalvojumu par 

nepieciešamību izbūvēt jaunas 

meliorācijas sistēmas 

Nav ņemts 

vērā 

Nepieciešams augsnes auglības ilglaicīgai paaugstināšanas 

10.nodaļā minētas situācijas, 

kad varētu darboties 

kompensācijas mehānismi, bet 

par pašiem kompensācijas 

mehānismiem/kārtību nekas 

nav teikts. Papildināt nodaļu. 

Nav ņemts 

vērā 

Katrs konkrētais gadījums ir vērtējams atsevišķi, tāpēc nav iespējams norādīt konkrētus 

kompensācijas mehānismus 

11.nodaļā faktiski nav minētas 

pārrobežu ietekmes. Precizēt 

ietekmes 

Nav ņemts 

vērā 

Saimnieciskajai darbībai, kurai ir paredzama ietekme uz apkārtējo vidi, sabiedrību ir 

nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Atbilstoši kompetento institūciju 

norādījumiem jārīkojas „Līguma starp Latvijas Republikas valdību un 

Igaunijas Republikas valdību par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā” 

noteiktajai 

kartībai. Katrs gadījums jāvērtē atsevišķi atbilstoši tā brīža situācijai. 

12.nodaļā lūdz papildināt 

informāciju par monitoringa 

izstrādes un apstiprināšanas 

kārtību, saturu. 

Ņemts 

vērā 

Aprakstīta iekļaujamā informācija. Detalizācijas pakāpi noteiks pieejamais datu apjoms. 

Tekstā ievietot atsauces uz 

izmantotajiem informācijas 

avotiem 

Ņemts 

vērā 

Papildināts 
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Tekstā nav atsauces, kas 

attiecas uz Baltijas jūru, krasta 

procesiem 

Ņemts 

vērā 

Papildināts 

 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA PAUSTIE PRIEKŠLIKUMI, IEROSINĀJUMI SALACGRĪVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015. – 2038. GADAM UN SALACGRĪVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015. – 2021. 

GADAM VIDES PĀRSKATAM 

 

Iesniegtā iebilduma/ 

 priekšlikuma būtība 

Ņemts vērā/ 

nav ņemts vērā/ ņemts vērā daļēji 

Pamatojums, ja iebildums/priekšlikums 

 nav ņemts vērā 

Biroja vērtējumā esošās situācijas aprakstā trūkst konkrētākas 

informācijas par derīgo izrakteņu ieguves teritoriju platībām un 

to atrašanās vietām 

Daļēji ņemts vērā Informācija papildināta. Norādītas nevis derīgo izrakteņu ieguves 

vietu platības, bet gan derīgo izrakteņu krājumi 

Biroja ieskatā, ja derīgo izrakteņu ieguve tiek nākotnē plānota 

attīstīt, tad, izvērtējumu par derīgo izrakteņu ieguves ietekmi uz 

vidi ir jāsniedz arī vides pārskata nodaļā “Risinājumi iespējamās 

ietekmes uz vidi mazināšanai” 

Ņemts vērā Informācija papildināta 

Birojs vērš uzmanību tam, ka atbilstoši Ministru kabineta 

2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 “Noteikumi par 

virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” Salacgrīvas novadā kā 

prioritārie lašveidīgo zivju ūdeņi ir noteikti Salaca, Svētupe, 

Vitrupe, Jaunupe un Korģe, kurām atbilstoši noteikumiem 

aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un 

veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus. 

Ņemts vērā Informācija papildināta, teksts precizēts 
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Norādīts, ka nav sniegts virszemes ūdeņu ekoloģiskais 

kvalitatīvais raksturojums un plānotās rīcības atbilstoši Gaujas 

upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānā norādīto mērķu 

sasniegšanai 

Ņemts vērā Informācija papildināta 

Vērsta uzmanība, ka zināma pretruna ir attiecībā uz pašvaldības 

plānošanas dokumentos sniegto informāciju, kur novadā 

nākotnē tiek atbalstīta atjaunojamā enerģijas izmantošana, 

konkrēti nenorādot, kāda veida atjaunojamā enerģija tiek 

atbalstīta, bet neatbalstot industriālo vēja elektrostaciju 

būvniecību 

Ņemts vērā Formulējums par alternatīvās enerģijas izmantošanu precizēts 

Norādīts, ka nav sniegta informāciju par katlu mājās izmantoto 

apkures veidu un esošo siltumtrašu stāvokli novadā 

Nav ņemts vērā Informācija iekļauta Salacgrīvas novada attīstības programmā 

Vērsta uzmanība, ka plānošanas dokumentos norādīts, ka 

pašvaldībā tiek plānoti arī energoefektivitātes pasākumi 

pašvaldības ēkām, kas Vides pārskatā nav pieminēts 

Daļēji ņemts vērā Informācija precizēta 

Nepieciešams detalizētāk vērtēt ūdens un kanalizācijas sistēmu 

attīstību un rekonstrukciju, kā arī dzeramā ūdens kvalitātes 

rādītājus 

Ņemts vērā Informācija precizēta  

Nav norādītas Natura 2000 teritorijas un ĪADT, kam izstrādāts 

dabas aizsardzības plāns. 

Ņemts vērā Informācija papildināta 

Vides pārskatā nav raksturots un izvērtēts vides stāvoklis 

teritorijās, kurās ar plānošanas dokumentu realizāciju varētu tas 

tikt būtiski ietekmēts 

Daļēji ņemts vērā Iespēju robežās informācija iekļauta 
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Birojs vērš uzmanību uz to, ka ietekmes uz vidi novērtējums 

jāveic tiem objektiem, kas norādīti likumā 

Ņemts vērā Informācija papildināta 

Biroja vērtējumā nav sniegta informācija par potenciāli 

iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi, kas var notikt, ja tiktu 

īstenota: 

1. derīgo izrakteņu teritorijas izpēte un jaunu vietu 

apzināšana; 

2. industriālā parka izveide Salacgrīvas pilsētas dienvidu 

daļā; 

3. izveidotas gājēju noejas un nobrauktuves operatīvajam 

transportam uz jūru; 

4. veiktas siltumtīklu un siltumavotu rekonstrukcijas 

novada ciemos, pilsētās; 

5. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība un 

rekonstrukcija novada apdzīvotajās vietās; 

6. ielu, autoceļu un saistītās infrastruktūras 

rekonstrukcijas; 

7. veloinfrastruktūras izbūve, marķēšana; 

8. jaunas kapsētas izveide Salacgrīvas pilsētas teritorijā; 

9. rekonstruēta Salacgrīvas ostas hidrotehniskās būves un 

piestātnes, uzturēti kuģu ceļi, deponēta izsmeltā grants 

jūrā; 

10. izveidotas jahtu ostas Tūjā, Lembužos un Duntē 

Daļēji ņemts vērā Iespēju robežās informācija iekļauta 



19 
 

Sadaļā „Vides pārskata raksturojums un analīze” veicami 

papildinājumi 

Daļēji ņemts vērā Iespēju robežās informācija iekļauta 
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