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Lēmums Nr.33
Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu
Adresāts:
Līvānu novada dome, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV–5316.
Plānošanas dokumenta nosaukums:
Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam.
Plānošanas teritorija:
Līvānu novada administratīvā teritorija.
Izvērtētā dokumentācija:
Līvānu novada domes 2011.gada 25.maija vēstule Nr.3–6/1292 un tai
pievienotais iesniegums par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu.
Līvānu novada domes viedoklis:
Līvānu novada dome uzskata, ka Līvānu novada teritorijas plānojumam
2012.–2024.gadam ir jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Faktu konstatācija un izvērtējums:
1. Līvānu novada dome informē, ka ir uzsākta Līvānu novada teritorijas plānojuma
2012.–2024.gadam izstrāde.
2. Teritoriālās reformas rezultātā atbilstoši 2009.gada 30.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.12 „Līvānu novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar novada
domes 2009.gada 30.jūlija lēmumu Nr.17–3 (sēdes protokola Nr.17)) Līvānu
novada administratīvajā teritorijā ietilpst šādas teritoriālās vienības: Līvānu
pilsēta, Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagasts.
3. Pašvaldība iesniegumā informē, ka Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.–
2024.gadam tiks izstrādāta saistībā ar šādiem spēkā esošajiem plānošanas

1

dokumentiem: Līvānu novada (Līvānu pilsētas, Turku un Rožupes pagastu
teritorija) teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam, Līvānu novada (Līvānu
pilsētas, Turku un Rožupes pagastu teritorija) integrētās attīstības programmu
2008.–2014.gadam, Jersikas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem, Sutru
pagasta teritorijas plānojumu un Rudzātu pagasta teritorijas plānojumu 2008.–
2020.gadam.
4. Izvērtējot iesniegtos materiālus, secināms, ka plānošanas dokumentā paredzēta
novada rūpnieciskās ražošanas zonas attīstība, tiks izskatītas iespējas arī atsevišķu
derīgo izrakteņu atradņu izveidei. Ņemot vērā iepriekš minēto secināms, ka
Līvānu novada teritorijas plānojumā paredzētās darbības saistāmas ar likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikumā ietverto darbību īstenošanu.
5. Pašvaldības iesniegumā ietverta informācija par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām un objektiem Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Saskaņā ar
Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem Līvānu novadā atrodas divas
Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas – dabas liegums
„Gaiņu purvs” un daļa dabas lieguma „Lielais Pelečāres purvs” teritorijas. Šo
Natura 2000 teritoriju aizsardzības un izmantošanas kārtību reglamentē likums
„Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada
16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Saskaņā ar pašvaldības iesniegumā
norādīto, šajā teritorijas plānojuma izstrādes stadijā nav paredzētas darbības
Natura 2000 teritorijās un to apkārtnē.
6. Ņemot vērā augstāk minēto, Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.–
2024.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešajā
daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuriem jāveic stratēģiskais ietekmes uz
vidi novērtējums. Teritorijas plānojumā paredzētās darbības jāizvērtē atbilstoši
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 pantā noteiktajam. Vienlaikus
Vides pārraudzības valsts birojs vērš Līvānu novada domes uzmanību uz to, ka
stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums iepriekš veikts un vides pārskats
sagatavots Līvānu novada integrētās attīstības programmai 2008.–2014.gadam
(Biroja 2008.gada 11.augusta atzinums Nr.49), Līvānu novada teritorijas
plānojumam 2006.–2018.gadam (Biroja 2006.gada 31.janvāra atzinums Nr.10),
Jersikas pagasta teritorijas plānojuma 2010.–2022.gadam grozījumiem (Biroja
2010.gada 1.septembra atzinums Nr.9) un Rudzātu pagasta teritorijas plānojumam
2008.–2020.gadam (Biroja 2008.gada 3.septembra atzinums Nr.43). Biroja
atzinumos cita starpā atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”
23.5panta 6.daļā noteiktajam norādīts uz plānošanas dokumentu monitoringa
ziņojumu iesniegšanas termiņiem – attiecīgi 2011., 2014.gads, 2011., 2017.gads,
2016., 2022.gads un 2014., 2020.gads. Sagatavojot Līvānu novada teritorijas
plānojuma Vides pārskatu, lūdzam ņemt vērā iepriekš minēto, kā arī 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, 23.5 pants;
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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”;
Teritorijas plānošanas likuma 6.panta 4.daļa;
Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:
Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 23.3pantā noteikto, izvērtēja Līvānu novada domes 2011.gada 25.maija
vēstuli Nr.3–6/1292 un tai pievienoto iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes
uzsākšanu. Ņemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā
noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas
iepriekš minētās tiesību normas, Vides pārraudzības valsts birojs secināja, ka Līvānu
novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam attiecas uz likuma „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu” 4.panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuriem
jāveic stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Lēmums:


Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Līvānu novada
teritorijas plānojumam 2012.–2024.gadam.

A.Lukšēvics

Direktors
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