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IEVADS 

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam (turpmāk tekstā – Siguldas novada teritorijas 
plānojums) ir Siguldas novada administratīvās teritorijas plānojums, kas nosaka teritorijas esošo un plānoto 
(atĜauto) teritorijas izmantošanu un šīs teritorijas izmantošanas aprobežojumus ar perspektīvu līdz 
2024.gadam. 

SaskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, stratēăisko novērtējumu veic 
plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt cilvēku veselību un vidi, tai skaitā teritorijas 
plānojumiem. Likumdošanas prasības paredz stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros 
sagatavot Vides pārskatu, kurā raksturotas plānošanas dokumenta būtiskās ietekmes uz vidi, īpaši tas 
attiecināms uz tām plānošanas teritorijām, kurās atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(NATURA 2000). 

ĥemot vērā, ka Siguldas novada teritorijā atrodas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas 
(NATURA 2000), Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk tekstā – VPVB) 25.11.2011. pieĦēma lēmumu 
Nr.81 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk tekstā – SIVN) mērėis ir novērtēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi, kas tiek veikts ar mērėi: 

� veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību, 
� veicināt integratīva plānošanas dokumenta izstrādi un pieĦemšanu, sabalansējot sociālekonomisko 

novada attīstību ar vides aspektiem, 
� nodrošināt vides jautājumu integrēšanu plānošanas dokumentu sagatavošanas procesā, 
� novērst vai samazināt plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, 
� nodrošināt sabiedrības informēšanu par iespējamām ietekmēm, 
� iesaistīt sabiedrību lēmuma pieĦemšanā. 

SIVN procedūras gaitā sagatavots Vides pārskats, kas balstās uz Siguldas novada teritorijas plānojuma 
paskaidrojuma rakstā apkopoto informāciju, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos piedāvātajiem 
plānotās (atĜautās) izmantošanas risinājumiem un grafisko daĜu. 

SaskaĦā ar Siguldas novada domes 12.01.2011. lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.1, 11.§), Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrāde saistīta ar 
2009.gada jūlijā notikušo administratīvi teritoriālo reformu, kā rezultātā Siguldas novada teritorijā ir iekĜauta 
Allažu pagasta teritorija, apvienojot divas pašvaldības ar atšėirīgiem teritoriju plānojumiem un prasībām 
būvniecībai un teritorijas izmantošanai. Siguldas novada domē apstiprinātais darba uzdevums kā galveno 
uzdevumu Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādei nosaka izvērtēt Siguldas novada teritorijā 
ietilpstošo (Siguldas novada un Allažu pagasta) administratīvo vienību teritorijas plānojumus (grafiskās 
daĜas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus), paredzot vienotu teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu un apbūves kārtību visā novada teritorijā, līdz ar to konceptuāli jaunajā Siguldas novada 
teritorijas plānojumā iekĜauti Siguldas novada teritorijas plānojumā 2008.–2020.gadam noteiktie risinājumi 
teritorijas attīstībai, izvērtējot Allažu pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2017.gadam risinājumus, 
aktualizējot esošo situāciju un precizējot atsevišėus telpiskos risinājumus. Stratēăiskais ietekmes uz vidi 
novērtējums iepriekš veikts Allažu pagasta teritorijas plānojumam 2007.–2019.gadam (VPVB 27.06.2007. 
atzinums Nr.54) un Siguldas novada (Mores pagasta, Siguldas pagasta un Siguldas pilsētas administratīvā 
teritorija) teritorijas plānojumam 2007.–2019.gadam (apstiprināts laika posmam no 2008.–2020.gadam), 
kuram VPVB 19.09.2008. sniedzis atzinumu Nr.53. 

Vides pārskata izstrādē Ħemtas vērā normatīvo aktu prasības, sniegta informācija par to, kādi starptautiskie 
un nacionālie vides aizsardzības mērėi attiecas uz attiecīgo teritoriju, analizēts teritorijas esošais vides 
stāvoklis, izvērtēta plānošanas dokumenta plānoto darbību iespējamā ietekme uz vides stāvokli, kā arī 
izstrādāti priekšlikumi nelabvēlīgās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Pielikumos pievienoti 
dokumenti, kas apliecina stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras ievērošanu. 
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Vides pārskatā izmantoti šādi saīsinājumi: 

ANO – Apvienoto Nāciju Organizācija 
AS – akciju sabiedrība 
oC – celsijs 
CO – oglekĜa oksīds 
ES – Eiropas Savienība 
EK – Eiropas Kopiena 
h – stunda 
ha – hektārs 
km – kilometrs 
km² – kvadrātkilometrs 
kV – kilovolts 
l – litrs 
l/s – litrs sekundē 
LR – Latvijas Republika 
LVĂMC – Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs 
m – metrs 
mg/l – miligrams litrā 
mm – milimetrs 
MK – Ministru Kabinets 
m3 – kubikmetrs 
NAI – notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas 
Nr. – numurs 
PM10 – cieto daĜiĦu izmēri piesārĦojuma noteikšanai 
SIA – sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
SIVN – stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
SO2 – sēra dioksīds 
t – tonna 
t.i. – tas ir 
t.sk. – tai skaitā 
tūkst. – tūkstotis 
u.c. – un citi 
u.tml. – un tamlīdzīgi 
utt. – un tā tālāk 
VA – valsts aăentūra 
vjl – virs jūras līmeĦa 
VSIA – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
VPVB – Vides pārraudzības valsts birojs 
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TERMINU SKAIDROJUMS 

Ietekme uz vidi – paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanas izraisītas tiešas vai 
netiešas pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, viĦa veselību un drošību, kā arī bioloăisko 
daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un 
visu minēto jomu mijiedarbību. 

Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas – ăeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts 
aizsardzībā saskaĦā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumu un tiek izveidotas, 
aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību, nodrošināt zinātniskos 
pētījumus un saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas. 

Natura 2000 teritorija – Eiropas Savienības valstu kopīgi radīts aizsargājamo dabas teritoriju tīkls jeb 
sistēma, kas Latvijā izveidots uz jau esošo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju bāzes, tām pievienojot 122 
jaunas teritorijas. Tas nozīmē, ka katra ES dalībvalsts veido savu teritoriju sistēmu, kas ir visas „lielās” 
sistēmas daĜa. 

Paredzētā darbība – aprīkojuma, iekārtas un tehnoloăijas ieviešana, papildināšana vai maiĦa, projekta 
īstenošana, būvniecība, dabas resursu ieguve vai izmantošana, cilvēka darbības neskartu vai 
mazpārveidotu teritoriju un ainavu ietekmēšana, kā arī citas darbības, kuru veikšana vai galarezultāts var 
būtiski ietekmēt vidi. 

Sabiedriskā apspriešana – ar ārējo normatīvo aktu vai institūcijas noteikts laika periods, kura ietvaros 
sabiedrības pārstāvji sniedz savus iebildumus un priekšlikumus vai piedalās citās institūcijas organizētās 
sabiedrības līdzdalības aktivitātēs. 

Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums – ietekmes uz vidi novērtējums plānošanas dokumentam, 
kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, arī Vides pārskata sagatavošana, apspriešana, sabiedrības 
iesaistīšana Vides pārskata apspriešanā un konsultāciju veikšana, Vides pārskata un tā apspriešanas 
rezultātu Ħemšana vērā plānošanas dokumenta sagatavošanā un tā izmantošana lēmumu pieĦemšanai, kā 
arī informācijas sniegšana par pieĦemto lēmumu likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajā 
kārtībā. 

Teritorijas plānojums – vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas 
prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru 
izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daĜai. 

Vides pārskats – atsevišėa sadaĜa stratēăijā, plānā, programmā, koncepcijā vai cita veida plānošanas 
dokumentā, uz kuru attiecas likuma nosacījumi, vai atsevišės dokuments, kas nosaka, apraksta un novērtē 
attiecīgā dokumenta un iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, Ħemot vērā plānošanas 
dokumenta mērėus, paredzēto realizācijas vietu un darbības jomu. 
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1. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA MĒRĖI UN ĪSS SATURA IZKLĀSTS, SAISTĪBA AR CITIEM 
PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM 

1.1. Plānošanas dokumenta mērėi un īss satura izklāsts 

Plānošanas dokuments, kuram tiek veikts ietekmes uz vidi stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums, ir 
Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam. Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrāde 
uzsākta pamatojoties uz Siguldas novada domes 12.01.2011. lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr.1, 11.§). 

Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes mērėis ir izstrādāt teritorijas plānojumu Siguldas novada 
teritorijai ar perspektīvu uz 12 gadiem. 

Siguldas novada teritorijas plānojums sastāv no pieciem sējumiem: 

� Paskaidrojuma rakstā tiek atspoguĜota informācija par novada attīstības procesiem un tiek 
sniegts paskaidrojums pieĦemtajiem risinājumiem. 

� Grafiskajā daĜā ietilpst 06.10.2009. MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” 27.punktā prasītie kartogrāfiskie materiāli. 

� Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas detalizētas prasības novada 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, nosacījumi turpmākajam plānošanas procesam un noteikumi 
būvniecības īstenošanai. 

� Pārskatā par teritorijas plānojuma izstrādi apkopoti visi dokumenti, kas ir saistīti ar teritorijas 
plānojuma izstrādi, t.i., pašvaldības lēmumi, institūciju nosacījumi un atzinumi, ziĦojumi par 
institūciju nosacījumu un atzinumu ievērošanu, ziĦojums par fizisko un juridisko personu 
saĦemtajiem priekšlikumiem un iebildumiem, teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas 
materiāli u.c. dokumentācija. 

� Izpētes un pielikumi. Sējumā ietilpst izstrādātais Siguldas novada valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekĜu aizsardzības zonu (aizsargjoslu) projekts, kura ietvaros noteiktas individuālās 
aizsargjoslas 12 valsts aizsardzībā esošiem kultūras pieminekĜiem. 

 
1.2. Plānošanas dokumenta saistība ar citiem plānošanas dokumentiem 

Izstrādātajā Siguldas novada teritorijas plānojumā iekĜauti un Ħemti vērā augstāka līmeĦa (nacionālie un 
reăiona) plānošanas dokumenti. Būtiska nozīme ir arī vietējā līmeĦa plānošanas dokumentiem. Šajā sadaĜā 
uzskaitīti būtiskākie nacionāla, reăionāla un vietēja līmeĦa plānošanas dokumenti, kuri Ħemti vērā 
izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu. Detalizēts pārskats par Siguldas novada teritorijas 
plānojuma atbilstību augstāka līmeĦa teritorijas plānojumam sniegts teritorijas plānojuma IV sējumā 
„Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi”. 

Nacionāla līmeĦa plānošanas dokumenti (skatīt arī Vides pārskata 6.nodaĜu): 

� Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 
Stratēăijas uzdevums ir atrast veidu, kā mums pārdomāti lietot savu kapitālu jeb nacionālo 
bagātību, lai nākamajām paaudzēm to nodotu nenoplicinātu un pavairotu. Dabas resursi, vieta, 
cilvēki un zināšanas tiek uzsvērti kā nozīmīgs kapitāls attīstībai. Latvijas ilgtspējīgas stratēăijas 
kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu, tostarp vietas un telpas, produktivitātes 
kāpināšana, lai atbildētu uz globālo tendenču izaicinājumiem. 

� Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam 
Tas nosaka Latvijas galvenos attīstības virzienus un parāda valsts un sabiedrības svarīgākos 
uzdevumus ceĜā uz tālāku mērėi politiėiem, ierēdĦiem un ikvienam Latvijas iedzīvotājam. 
Nacionālais attīstības plāns izvirza Latvijas izaugsmes modeli „Cilvēks pirmajā vietā” un mērėi 
dzīves kvalitātes uzlabošanai. Tā mērėis ir sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts attīstību un 
nodrošināt Latvijas konkurētspējas palielināšanos Eiropas Savienībā, un izvirza Latvijas attīstības 
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stratēăisko mērėi un nosaka galvenos rīcības virzienus, kas spēs nodrošināt stabilu valsts un 
sabiedrības izaugsmi. 

� Vides politikas pamatnostādnes 2009.–2015.gadam 
Vides politikas virsmērėis ir veidot pamatu vides kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī 
dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz 
cilvēka veselību. 

� Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam 
PamatnostādĦu mērėis ir mērėis nodrošināt unikāla dabas resursa – zemes – ilgtspējīgu 
izmantošanu, nodrošinot racionālu un efektīvu zemes izmantošanu, ievērojot zemes aizsardzības 
nosacījumus, un izveidot efektīvu un stabilu tiesisko, informatīvo un ekonomisko vidi ilgtspējīgas 
zemes izmantošanas nodrošināšanai. 

� Bioloăiskās daudzveidības nacionālā programma 
Tās mērėis ir saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras daudzveidību. Tā paredz 
dažādus pasākumus bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai un līdz ar to arī vides kvalitātes 
nodrošināšanai. 

� Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2006.–2012.gadam 
Tā mērėis ir novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt 
ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu 
rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

� Gaujas upju baseina apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam un Daugavas upju baseina 
apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam 
Plānu mērėis ir uzlabot virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti, veicinot to laba stāvokĜa 
sasniegšanu atbilstoši Direktīvai 2000/60/EC. 

Reăionāla līmeĦa plānošanas dokumenti: 

� Rīgas plānošanas reăiona attīstības stratēăija 2000.–2020.gadam 
Tās mērėis ir noteikt reăiona ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības pamatnostādnes, orientierus, 
mērėus un uzdevumus, lai uz vietējās, reăionālās un starptautiskās sadarbības pamata strādātu 
kopējai reăiona izaugsmei. Tas ir pamatdokuments reăionā apvienojušos pašvaldību uz 
partnerattiecībām balstītai saskaĦotu lēmumu pieĦemšanai un rīcībai. Stratēăija iezīmē reăiona 
attīstības mērėus un uzdevumus, ko nevar veikt viena atsevišėa pašvaldība, bet kam 
nepieciešama savstarpēja vienošanās un kopējas rīcības. Stratēăijas īstenošana paredzami radīs 
priekšnoteikumus reăiona un visu tajā ietilpstošo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai. 

� Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.–2025.gadam 
Tā vispārējais mērėis ir veicināt reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot 
katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

� Rīgas reăiona attīstības programma 2009.–2013.gadam (Rīgas plānošanas reăiona attīstības 
programma 2009-2011 aktualizācija) 
Vispārīgais mērėis ir veicināt reăiona stabilu, sabalansētu un ilgtspējīgu attīstību, paaugstinot katra 
iedzīvotāja dzīves kvalitāti un nodrošinot reăiona konkurētspēju starptautiskā mērogā. 

� Rīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plāns 2007.–2013.gadam 
Tā mērėis ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un 
nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu 
izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 
Savukārt attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

� Atkritumi nav bīstami vai arī tie rada nelielu risku videi un veselībai; 
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� Lielākā daĜa atkritumu tiek atgriezti atpakaĜ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, 
vai arī tiek atgriezti vidē noderīgā (piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 

� Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti 
vai apglabāti cilvēku veselībai un videi drošā veidā; 

� Atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

Vietēja līmeĦa plānošanas dokumenti: 

� Siguldas novada attīstības programma 2011.–2017.gadam (apstiprināta 09.03.2011.) 
Attīstības programma nosaka novada attīstības vīziju, izvirza attīstības virzienu stratēăiskos 
mērėus, nosaka konkrētus uzdevumus un rīcības mērėu sasniegšanai. 

� Pašvaldības spēkā esošie plānošanas un konceptuālie dokumenti un kaimiĦu pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumenti. 

Tā kā Siguldas novadā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, līdz ar to teritorijā esošo 
dabas vērtību aizsardzību regulē Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas likumdošana, kā arī citas 
starptautiskās saistības. Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, tika Ħemti vērā šo teritoriju 
dabas aizsardzības plāni (dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts Gaujas nacionālajam parkam, dabas 
liegumam „Mazie Kangari” un dabas liegumam „Mežmuižas avoti”, un, izĦemot, dabas liegumu „Mazie 
Kandari”, apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi). Izstrādāto plānu galvenais 
uzdevums ir saskaĦot dabas aizsardzības, dabas parka un liegumu uzturēšanas un apsaimniekošanas 
režīma prasības ar dabas resursu izmantošanas un reăiona attīstības interesēm. 

Siguldas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts pamatojoties uz šādiem LR normatīvajiem aktiem: 

� LR likums „Par pašvaldībām” (1994), 
� LR likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (2011), 
� LR likums „Vides aizsardzības likums” (2006), 
� LR likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993), 
� LR likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998). 

Jāatzīmē, ka apmēram vairāk kā 150 normatīvie akti ne tikai tieši reglamentē attīstības un teritorijas 
plānošanas dokumentu izstrādi, to saturu un institūciju kompetences, bet nosaka arī papildus prasības 
konkrētu teritoriju izmantošanai un darbības ierobežojumiem. 
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2. VIDES PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRA UN IESAISTĪTĀS INSTITŪCIJAS, 
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA UN REZULTĀTI 

2.1. SIVN procedūra un iesaistītās institūcijas 

Siguldas novada teritorijas plānojuma Vides pārskats izstrādāts saskaĦā ar VPVB 25.11.2011. lēmumu 
Nr.81 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, likumu „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” (4. un 5.pants, VI nodaĜa) un 23.03.2004. MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums’’. 

Vides pārskats sagatavots, analizējot Siguldas novada teritorijas plānojuma atbilstību vides aizsardzības 
saistošo noteikumu prasībām. Tā izstrādē izmantota Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošā informācija 
par vides stāvokli novadā, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” (turpmāk tekstā – 
LVĂMC) elektroniskie informācijas avoti un datu bāzes, Siguldas novada pašvaldībā uzkrātie un apkopotie 
materiāli, gan citas publiski pieejamās publikācijas, izpētes un informācija. Īpaša nozīme tika veltīta 
sadarbībai ar teritorijas plānošanas speciālistiem, lai teritorijas plānošanas procesā samazinātu vai 
novērstu iespējamo ietekmi uz vidi. ĥemot vērā likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 
pirmajā daĜā noteikto, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, sagatavotajā Vides pārskatā iekĜauta tāda 
informācija, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā un informācija, kas iegūta iepriekšējās 
plānošanas stadijās. 

Pamatojoties uz VPVB prasībām, Vides pārskata projekts komentāru un priekšlikumu sniegšanai tika 
nosūtīts šādām institūcijām: 

� Valsts Vides dienesta Lielrīgas reăionālai vides pārvaldei, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 
� Rīgas plānošanas reăiona administrācijai. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie komentāri, kā arī priekšlikumi un/vai iebildumi tika iestrādāti 
Vides pārskata un Siguldas novada teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā, kas 2012.gada 3.augustā 
iesniegta VPVB izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Siguldas novada pašvaldība 2012.gada 16.augustā 
saĦēma Vides pārraudzības valsts biroja 14.08.2012. atzinumu Nr.7-03/1070 (skatīt Vides pārskata 
3.pielikumu „Vides pārraudzības valsts biroja atzinums”). Atzinumā par izstrādāto Vides pārskatu Siguldas 
novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam, VPVB rekomendē Siguldas novada pašvaldībai izvērtēt 
nepieciešamību pilnveidot Siguldas novada teritorijas plānojumu. ĥemot vērā, ka VPVB atzinumā nav 
norādes par nepieciešamību veikt korekcijas Siguldas novada teritorijas plānojumā, Siguldas novada 
pašvaldība 2012.gada 29.augustā pieĦēma lēmumu par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-
2024.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto, pēc Siguldas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas un saistošo 
noteikumu izdošanas, 14 dienu laikā tiks sagatavots un publicēts informatīvs ziĦojums par to, kā 
plānošanas dokumentā Ħemti vērā Vides pārskatā iestrādātie ieteikumi. Minētais ziĦojums tiks publicēts 
Siguldas novada pašvaldības un SIA „Metrum” interneta mājas lapās. 
 
2.2. Metodes un pamatprincipi 

Vides pārskata sagatavošanā tika pielietotas šādas metodes: 

� Informācijas analīze – analizēta Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
1.redakcija un citi saistītie plānošanas dokumenti, normatīvie akti utt.; 

� Esošās situācijas analīze – pieejamo ar vidi saistīto datu analīze un to integrēšana Siguldas 
novada teritorijas plānojumā un Vides pārskatā; 

� Salīdzinošā analīze – izvērtēta iepriekšējā pieredze, kas iegūta veicot citu plānošanas dokumentu 
stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu; 

� Izpēte dabā – Siguldas novada teritorijas apsekošana dabā; 
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� Tikšanās un darba grupas – ar pašvaldību speciālistiem, valsts un pašvaldību institūciju 
speciālistiem un iedzīvotājiem; 

� Ietekmju (plānotās situācijas) analīze – analizēta plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā 
ietekme uz vidi, noteikti priekšlikumi iespējamās negatīvās ietekmes novēršanai vai 
samazināšanai. 

Vides pārskata izstrādē tika izmantoti šādi vides politikas veidošanas un ieviešanas pamatprincipi: 

� Alternatīvu izvērtēšanas princips – nepieciešams izvērtēt kā plānošanas dokumentā paredzētās 
rīcības un to iespējamās alternatīvas ietekmēs vides resursus un to kvalitāti; 

� Atklātības princips – SIVN ir atklāts process, kas paredz interešu grupu un institūciju iesaisti, 
iedzīvotāju informēšanu, organizējot sabiedrisko apspriešanu un publicējot iegūtos rezultātus; 

� Ilgtspējības princips – esošajām un nākamajām paaudzēm nodrošina kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu 
ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu; 

� Integrācijas princips – SIVN procedūra veikta un Vides pārskats izstrādāts vienlaikus ar teritorijas 
plānojumu, kas nodrošina vides prioritāšu integrēšanu plānošanas dokumentā un Ĝauj izvairīties no 
konceptuālām kĜūdām. Šādā gadījumā SIVN palīdz veikt piedāvāto rīcības virzienu analīzi un 
identificēt tās rīcības, kam no vides viedokĜa nepieciešama papildus izpēte par to ietekmi; 

� Piesardzības princips – ir pieĜaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski pierādīta, ja 
aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības aizsardzību; 

� Starppaaudžu taisnīgums – pašreizējai paaudzei ir jāsaglabā vai jāvairo sociālais, dabas un cilvēku 
radītais kapitāls un jādod nākamajām paaudzēm iespējas attīstīties. 

 
2.3. Sabiedrības līdzdalība un rezultāti 

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana tika organizēta vienlaikus ar Siguldas novada teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu (skatīt 2.pielikumu „Pārskats par sabiedrības līdzdalību”). PaziĦojums 
par Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu, t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm, tika publicēts 
laikrakstā „Rīgas ApriĦėa Avīze”, Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv, SIA „Metrum” 
mājas lapā www.metrum.lv un VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv. 

Ar izstrādātajiem Vides pārskata un Siguldas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas materiāliem bija 
iespējams iepazīties 6 nedēĜas SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv, Siguldas novada pašvaldības 
mājas lapā www.sigulda.lv, Mores pagasta pārvaldē (Siguldas iela 11, More, Mores pagasts, Siguldas 
novads), Allažu pagasta pārvaldē (Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads), Siguldas pilsētas 
kultūras namā (Pils iela 10, Sigulda) un Siguldas novada Būvvaldē, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasts, 
Siguldas novads, pašvaldības iestāžu darba laikā. 

Priekšlikumus par izstrādāto Vides pārskata projektu varēja iesniegt Siguldas novada domē vai sūtot pa 
pastu uz adresi: Siguldas novada dome, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150, vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
dome@sigulda.lv vai planojamsiguldu@metrum.lv. 

Pārskatu par Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu, t.sk. insitūciju sniegtos atzinumus, skatīt 
2.pielikumā „Pārskats par sabiedrības līdzdalību”. 
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3. ESOŠĀ VIDES STĀVOKěA APRAKSTS IESPĒJAMĀS IZMAIĥAS, JA PLĀNOŠANAS 
DOKUMENTS NETIKTU ĪSTENOTS 

Izvērtējot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt no vides 
aizsardzības viedokĜa, nozīmīgi ir šādi faktori: 

1) Vides kvalitāte visā Siguldas novada teritorijā (attiecībā uz virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti, 
gaisa kvalitāti, atkritumu apsaimniekošanu u.c.); 

2) Vides stāvoklis īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. 

Turpmākajās sadaĜās apkopota un analizēta Siguldas novada esošā vides kvalitāte, norādīts Siguldas 
novada teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums attiecībā uz iespējamām vides ietekmēm 
un sniegti ieteikumi vides problēmu izskaušanai vai samazināšanai. 

 
3.1. Teritorijas vispārējs apraksts 

Siguldas novads ir pašvaldība Vidzemes rietumu daĜā, Gaujas kreisajā krastā. Tajā ietilpst Siguldas pilsēta, 
Siguldas pagasts, Mores pagasts un Allažu pagasts. Novads izveidots 2003.gadā, bet 2009.gadā novadam 
pievienots Allažu pagasts. Tas robežojas ar Krimuldas, Līgatnes, Amatas, Mālpils, Ropažu un Inčukalna 
novadiem. Novada centrs ir Siguldas pilsēta. Attālums no Siguldas pilsētas līdz Rīgai ir 53 km. Novadā 
lielākās apdzīvotās vietas ir Siguldas pilsēta, Jūdaži, More un Allaži. Novada kopējā teritorijas platība – 
360,3 km2.  

Siguldas novada teritorija atrodas uz morēnplatformas, Viduslatvijas zemienes un Viduslatvijas 
nolaidenuma Z daĜā. DA daĜā teritorijas reljefa apstākĜus nosaka Vidzemes augstienes R mala, kurā 
līdzenums lēzeni pāriet viĜĦotā paugurainē. Augstākais reljefa punkts novada teritorijā atrodas pie DA 
robežas – 160,4 m. Reljefs ir paugurains, lielākie pauguri – EriĦu kalns (127,7 m vjl), Vārpas kalns (129,5 
m vjl), Gudrēnu kalns (153,6 m vjl), Sauleskalns (113,8 m vjl) Gaujas senielejas dabas apvidus (Gaujava) 
iekĜauts Idumejas augstienes dabas rajonā. Aizgaujā sākas Limbažu viĜĦotais līdzenums. Uz 
dienvidrietumiem no Siguldas sākas Ropažu līdzenums. 

Siguldas novads ietilpst Vidzemes centrālās augstienes klimatiskā rajona rietumu nomalē, bet Allažu 
pagasta rietumu daĜā pastiprinās piejūras klimata ietekme. 

 
3.2. Virszemes ūdeĦi un to kvalitāte 

Pēc hidrogrāfiskā iedalījuma Siguldas novada daĜa ietilpst Gaujas un daĜa Daugavas baseinā. Nozīmīgākā 
ūdenstece ir Gauja, otra lielākā un visgarākā (452 km), kā arī skaistākā un viltīgākā Latvijas upe. Novadā ir 
daudz mazās upītes (Tumšupe – saukta arī Melnupe (49 km), Krievupe (48 km gara, sākas purvainā 
apvidū pie Allažiem Mazo Kangaru ziemeĜaustrumu galā), DūĦupe, EgĜupe, Lorupe (11 km), Vējupīte (14 
km), kuras vidustece blīvi apbūvēta – kreisajā krastā Siguldas pilsēta un ciems „Peltes”, labajā – ciems 
„Ėipari”1), Sudas upe (38 km), Straujupīte, Mergupe (53 km), Daudas upīte (6,7 km, saukta arī par Lākturu 
upi), Nurmižupīte, Jodupīte (uz upes atrodas Jodupītes Lielais un Mazais ūdenskritums), Sviėupīte u.c.). 
Līdz ar meliorācijas darbiem, liela daĜa upju ir iztaisnotas. 

                                                 
1 http://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%93jup%C4%ABte  
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Siguldas novada teritorijā atrodas šādas ūdenstilpes: Jūdažu ezers (32 ha), Ummuru ezers (18 ha)2, 
MatiĦu ezers (17,5 ha), Roėēnu ūdenskrātuve (12,3 ha), Ancīšu dīėi (6,5 un 2,5 ha), Greba dīėis (6 ha), 
Vecezers (1 ha), Linezers (1 ha), KaĜėugravas dzirnavezers (1 ha) un Velna dīėis (0,5 ha). Siguldas novada 
ūdens spoguĜa platību ievērojami papildina arī zivju dīėi.  

Karsta procesā veidojušies arī savdabīgie Vecezers un Linezers, kam vērojamas ūdens līmeĦa svārstības, 
nereti ūdens Linezerā caur 9 m dziĜās piltuves ūdensrijēju uz laiku pazūd pavisam. 

Vikmeste, Mergupe (no Nītaures līdz grīvai), Tumšupe (no Allažmuižas līdz grīvai) un Gauja (no Cēsu 
pilsētas tilta līdz Inčukalna pagasta tiltam) saskaĦā ar 12.03.2002. MK noteikumu Nr.118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti” 21.pielikumu, ir noteikta par prioritāriem zivju ūdeĦiem kā lašveidīgo 
ūdeĦu tips. 

Atbilstoši 15.01.2002. MK noteikumu Nr.27 „Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu 
aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus 
mehāniskus šėēršĜus” pielikumam Gauja, EgĜupe un Vikmeste ir upe, uz kuras ir aizliegts veidot jebkādus 
mehāniskus šėēršĜus, būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus. 

Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK (ŪSD) mērėis ir sasniegt labu ėīmisko un ekoloăisko stāvokli visos 
virszemes ūdeĦos līdz 2015.gadam. Gaujas upju baseina apgabalā augsta vai laba provizoriskā ekoloăiska 
kvalitāte 2010.gada vasaras – rudens sezonā bija 43% ūdensobjektiem. Siguldas novada teritorijā diemžēl 
nav virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes monitoringa stacijas, līdz ar to nav pieejami dati par to 
kvalitāti. Monitoringa stacijā „Gauja”, 1,0 lejpus Valmieras (G215) provizoriskā ekoloăiskā kvalitāte 
2010.gada vasaras – rudens ziemas sezonā novērtēta kā laba.3 

Gaujas baseina apgabalā pastāv dažādi slodžu veidi, kas ietekmē gan ūdeĦu fizikāli ėīmisko, gan 
ekoloăisko stāvokli. Visbūtiskāko ietekmi uz ūdeĦu kvalitāti rada punktveida un izkliedētais piesārĦojums, 
proti, nepietiekami attīrītu notekūdeĦu novadīšana dabiskajās ūdenstilpēs un ūdenstecēs. Lai arī lielu daĜu 
Gaujas baseina apgabala aizĦem meži un lauksaimniecības zemes, t.sk. aramzemes, kurās tiek mēslota 
augsne un lietoti augu aizsardzības līdzekĜi, tomēr apgabala teritorijā kopumā mēslošanas līdzekĜu radītā 
piesārĦojuma slodze ir neliela. SaskaĦā ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” 
informāciju, nozīmīgākie izkliedētā piesārĦojuma cēloĦi Gaujas apgabalā ir lauksaimnieciskas darbības 
(pārsvarā lopkopība), notece no mežiem un neattīrītie notekūdeĦi.4 

Arī Daugavas baseina apgabalā pastāv dažādi slodžu veidi, kas ietekmē gan ūdeĦu fizikāli ėīmisko, gan 
ekoloăisko stāvokli. Tāpat kā Gaujas baseina apgabalā, arī šajā upes baseina apgabalā ietekmi uz ūdeĦu 
kvalitāti rada punktveida un izkliedētais piesārĦojums, papildus tam arī uzkrāto fosfora un slāpekĜa 
savienojumu izskalošanās no lauksaimniecības/mežsaimniecības teritorijām rada ūdens eitrofikāciju, kas 
tādējādi negatīvi ietekmē zivju resursus un samazina arī bioloăisko daudzveidību. Savukārt, pazemes 
ūdeĦus visvairāk ietekmē no piesārĦotajām vietām nākošais piesārĦojums, kam bieži vien ir vēsturiska 
izcelsme.5 

                                                 
2 Dažādos informācijas avotos tiek lietoti arī citi ezera nosaukumi - Ummeru ezers, Umuru, ezers, Umera ezers 
3 ZiĦojums par virszemes un pazemes ūdeĦu aizsardzību 2010.gadā, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 
2011 
4 Gaujas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 2009 
5 Daugavas baseina apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 2009  
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SaskaĦā ar 31.05.2011. MK noteikumiem Nr.418 „Noteikumi par riska ūdensobjektiem”, Siguldas novadā 
atrodas virszemes ūdensobjekti, kuros pastāv risks nesasniegt 12.09.2002. likumā „Ūdens 
apsaimniekošanas likums” noteikto labu virszemes ūdeĦu stāvokli minētajā likumā paredzētajā termiĦā 
(skatīt 1.tabulu). 

1.tabula. Virszemes ūdensobjekti Siguldas novadā, 
kur pastāv risks nesasniegt labu ūdens kvalitāti līdz 2015.gadam 

Nr. Kods Nosaukums Posma apraksts 

Ūdensobjekta sateces baseinā 
esošās republikas pilsētas un 
novadi (šo novadu pagasti un 

novadu pilsētas) 

Būtiskākie riska 
cēloĦi 

1. D407 Suda No iztekas līdz 
ietekai Lielajā 
Juglā 

Amatas novads (Nītaures pagasts), 
Līgatnes novads (Līgatnes pagasts), 
Mālpils novads, Siguldas novads 
(Allažu pagasts, Mores pagasts, 
Siguldas pagasts) 

Izkliedētais 
piesārĦojums, 
hidromorfoloăiskie 
pārveidojumi 

2. G205 Gauja No Braslas līdz 
Lorupei 

Krimuldas novads (Krimuldas 
pagasts), Līgatnes novads (Līgatnes 
pagasts), Siguldas novads (Sigulda, 
Siguldas pagasts) 

Izkliedētais 
piesārĦojums 

3. G209 Gauja No Amatas līdz 
Braslai 

Amatas novads (Amatas pagasts, 
Drabešu pagasts, Nītaures pagasts), 
Cēsu novads, Līgatnes novads, 
Pārgaujas novads, PriekuĜu novads 
(PriekuĜu pagasts), Siguldas novads 
(Mores pagasts, Siguldas pagasts) 

Izkliedētais 
piesārĦojums 

Lai samazinātu virszemes ūdeĦu piesārĦojumu, Siguldas novada lauksaimniekiem jāievēro 11.01.2011. 
MK noteikumi Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta 
piesārĦojuma ar nitrātiem”. Jāievēro īpaši jutīgo teritoriju apsaimniekošanas nosacījumi, labas prakses 
nosacījumi, ūdensteču aizsargjoslas, jāturpina mēslu krātuvju sakārtošana u.tml. 

Jūdažu ezers ir noteikts kā ūdensobjekts, kurā iespējama motorizēto u.c. ūdens braucamrīku izmantošana. 
Izmantošanas nosacījumi ir noteikti Siguldas novada domes 26.07.2006. saistošajos noteikumos Nr.10 
„Par ūdens lietošanas kārtību Jūdažu ezerā”. 

Kopumā Siguldas novadā ir daudz virszemes ūdeĦu un esošajam ūdenstilpju un ūdensteču izvietojumam ir 
neaizvietojama ainaviskā vērtība, tie ir arī būtisks rekreācijas resurss. Vienlaicīgi, vasarās neorganizēta 
atpūtnieku plūsma rada draudus ūdenstilpĦu krastu ekosistēmai un paaugstinās ūdens bakterioloăiskais 
piesārĦojums. Šobrīd plašs ūdensteču un ūdenstilpju piesārĦojums novada teritorijā nav konstatēts, tomēr 
no vides piesārĦošanas viedokĜa joprojām bīstama ir bijusī lopu kapsēta Allažu pagastā, kas funkcionēja 
SIA „Baltic Pork” darbības uzsākšanas saimniecības „Krastmalas” teritorijā (informāciju par uzĦēmuma 
darbību skatīt sadaĜā 3.15.2. „Rūpnieciskā riska objekti”). 

Peldvietu ūdens kvalitātes monitoringa ietvaros tiek noteikti mikrobioloăiskie rādītāji – Escherichia coli 
(E.coli jeb fekālās koliformas) un zarnu enterokoku baktēriju skaits, kas ir mikrobioloăiskā piesārĦojuma 
indikatori un liecina par iespējamo ūdens fekālo piesārĦojumu. Siguldas novadā atĜauts peldēties (saskaĦā 
ar 2011.gada Veselības inspekcijas peldūdens rezultātiem) vienīgajā oficiālajā peldvietā Gaujā pie 
Siguldas pilsētas peldvietas. Šo ūdeĦu kvalitāte atbilst 12.03.2002. MK noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par 
virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”. Pludmale ir arī vienīgā ar labiekārtošanas elementiem (atkritumu 
tvertnēm, tualetēm, ăērbtuvēm, glābšanas dienestu un informatīvajiem stendiem). 2008.gadā Veselības 
inspekcija (tolaik – Sabiedrības veselības aăentūra) paziĦoja, ka nav atĜauts peldēties Jūdažu ezerā un 
Roėēnu ūdenskrātuvē. Arī nākotnē, Ħemot vērā plānoto apbūvi pie Jūdažu ezera, infrastruktūras 
nesakārtošanas gadījumā, ezera kvalitāte varētu tikt apdraudēta. 

Oficiāli publisku peldvietu labiekārtošanai ir liela nozīme kvalitātes prasībām atbilstošu peldūdeĦu 
nodrošināšanā. Tas ir zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums, kura teritorijā peldvieta atrodas. Prasības 
peldvietu iekārtošanai un higiēnai nosaka 06.04.2010. MK noteikumi Nr.341 „Peldvietu izveidošanas un 
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uzturēšanas kārtība” un 17.06.2008. MK noteikumi Nr.454 „Peldvietu higiēnas prasības”. Peldvietas ir 
jānodrošina ar ăērbtuvēm, tualetēm un atkritumu konteineriem, atkritumi peldvietā ir jāsavāc un jāizved. 
Peldētāji pastāvīgi ir jāinformē par ūdens kvalitāti un citiem jautājumiem, ierīkojot peldvietā informatīvus 
stendus, kas ir peldvietas īpašnieka pienākums. Direktīvā 2006/7/EK sabiedrības informēšanas 
jautājumiem tiek pievērsta lielāka vērība, un direktīvas prasības pilnībā ir jāievieš ne vēlāk kā ar 2012.gada 
peldsezonu. Latvijā prasības peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldībai nosaka 06.07.2010. MK noteikumi 
Nr.608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības 
informēšanai”. 

 
3.3. Pazemes ūdeĦi un to kvalitāte 

Siguldas novads ir samērā bagāts ar dzeramajiem pazemes ūdeĦiem, kas saistīts ar to, ka visā tā laukumā 
līdz Narvas reăionālā sprostslāĦa) dziĜumam ir ievērojami biezi saldūdeĦus saturoši devona vecuma 
nogulumu ūdens horizonti (Katlešu – Ogres, Daugavas, PĜaviĦu – Salaspils, Gaujas – Amatas, Gaujas, 
Burtnieku un Arukilas ūdens horizonts). Cilvēku veselības rehabilitācijai var izmantot Pērnavas, Ėemeru un 
Kembrija horizontu paaugstinātas mineralizācijas ūdeĦus (minerālūdeĦus). 

Visizplatītākais un visvairāk izmantotais novada teritorijā ir Gaujas ūdens horizonts (D3gj), izĦemot Mores 
pagastu, kur šo horizontu neizmanto, jo šeit izmanto seklāk iegulošo Daugavas horizontu (D3br-ar) un 
Mores pagasta dienvidaustrumu daĜā atsevišėos urbumos Katlešu – Ogres ūdens horizontu (D3kt-og), daži 
urbumi ierīkoti arī Salaspils ūdens horizontā (D3slp). Allažu pagastā ūdensapgādes urbumi ierīkoti gan 
Gaujas – Amatas (D3pl+am) horizontā, gan PĜaviĦu – Salaspils (D3pl+slp) ūdens horizontā. Burtnieku un 
Arukilas horizonti ekonomisko apsvērumu dēĜ netiek izmantoti. 

Siguldas novads ir bagāts arī ar avotiem. Tajā atrodas viens no lielākajiem Latvijas avotiem – Saltavots, 
kas iztek Lorupes ielejas nogāzē. Atrodas Siguldas pagastā, apmēram 1 km uz D no Siguldas robežas un 
uz A no Allažu ceĜa. 

Pazemes ūdens atradne „Sigulda” iekĜauta Latvijā atzīto dabīgo minerālūdeĦu sarakstā un 2011.gadā tai ir 
izsniegta atĜauja gāzētā dabīgā minerālūdeĦa iegūšanā (SIA „Siguldas minerālūdens” minerālūdeĦu 
ražošanai). LVĂMC pazemes ūdeĦu atradnes uzskaitē ir arī sāĜūdens atradne „Sigulda”, kur ūdens ir ar 
paaugstinātu bromīdu saturu un tika izmantots sanatorijas „Sigulda” ārstnieciskajām vajadzībām – 
procedūrām, taču šobrīd šī atradne netiek izmantota. 

Gaujas apgabals ir bagāts ar pazemes ūdeĦu resursiem. Gauju kopumā raksturo labi skābekĜa apstākĜi, 
vidēja organisko vielu un mēreni liela biogēnu koncentrācija. Tāpat upei ir raksturīga laba pašattīrīšanas 
spēja, par ko liecina koncentrāciju samazinājums virzienā uz grīvu. NotekūdeĦu radītā slodze būtiski 
ietekmē apgabala ziemeĜdaĜā un vidusdaĜā esošos ūdensobjektus, kuru sataces baseinos atrodas lielākās 
pilsētas, jo pēc apjoma un piesārĦojuma vielu koncentrācijas visvairāk piesārĦojuma vidē nonāk no 
komunālajām attīrīšanas iekārtām, kuras parasti saĦem arī dažādu ražotĦu notekūdeĦus. ĥemot vērā 
novadīto notekūdeĦu apjomu un vidē nonākušo biogēno elementu daudzumu, novērtēts, ka centralizēti 
savāktie un attīrītie notekūdeĦi būtiski ietekmē 2 virszemes ūdensobjektus (G209 Gauja un G215 Gauja) 
jeb Gaujas posmu no Valmieras līdz Siguldai. Centralizēti savākto un attīrīto notekūdeĦu radītais 
piesārĦojums Gaujas apgabalā ir būtisks, jo rada 34% no kopējās antropogēnās fosfora slodzes, bet tikai 
15% no kopējās antropogēnās slāpekĜa slodzes.6 

Pazemes ūdeĦu resursi Daugavas baseina apgabalā salīdzinājumā ar pārējiem baseinu apgabaliem ir 
vislielākie un tie ir pietiekami ikgadējam pazemes ūdeĦu patēriĦam – tiek izmantoti aptuveni 30% no 
aprēėinātajiem dzeramo pazemes ūdeĦu resursiem, t.i., resursiem, kas dabiski atjaunojas, neietekmējot 
kopējos pazemes ūdeĦu krājumus. Pazemes ūdensobjektu kvantitatīvais stāvoklis un ėīmiskā kvalitāte 
Daugavas baseina apgabalā ir vērtējama kā laba, neskatoties uz dabiski paaugstinātu dzelzs un atsevišėās 
vietās arī mangāna saturu (attiecībā uz dzeramā ūdens avotiem).7 

                                                 
6 Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2025.gadam, 2009 
7 Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam, 2009 
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Siguldas novadā pazemes ūdeĦus vistiešāk ietekmē potenciāli piesārĦotās vietas, kas izveidojušās ap 
emisijas avotiem, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „KaĜĜi”, 
dzelzceĜa teritorija un lielāki lauksaimnieciskās ražošanas uzĦēmumi (fermas), taču visvairāk ietekmē 
notekūdeĦu novadīšana (gan centralizēti savākto, gan no viensētām un atsevišėām ēkām). Arī neizmantoti 
un neapsaimniekoti ūdensapgādes urbumi ir viens no potenciāli bīstamākajiem pazemes ūdens 
piesārĦošanas avotiem. 

Kaut arī pazemes ūdeĦi ir ievērojamāki tīrāki kā virszemes ūdeĦi, eksistē to kvalitātes problēmas un 
piesārĦojuma draudi. Turklāt pastāv arī tāda piesārĦojuma draudi, kas radušies upju augštecēs. 
Lauksaimniecības ražošanas samazināšanās, tai skaitā fermu, ir samazinājusi arī piesārĦojumu ar 
lauksaimniecībā izmantojamām ėimikālijām. Ūdensapgādes un komunālo notekūdeĦu savākšanas un 
attīrīšanas sistēmas sakārtošana, atbilstoši iestāšanās sarunās ar ES noteiktajam pārejas periodam, vidēji 
lielajās reăiona pilsētās bija jāveic līdz 2011.gadam, bet mazajās pilsētās un citās apdzīvotās vietās ar 
vairāk kā 2000 cilvēkekvivalentu lietotāju, tai skaitā Siguldā, jāveic līdz 2015.gadam, tā nodrošinot labu 
virszemes un pazemes ūdens kvalitāti.8 Teritorijas plānojuma galvenais uzdevums ir aizsargāt ūdens 
baseinu tīrību un veicināt to racionālāku izmantošanu. 

 
3.4. Ăeoloăiskā uzbūve un derīgie izrakteĦi 

Siguldas novada ăeoloăisko uzbūvi nosaka Gaujas senieleja, zem kuras atrodas vēl senāka un dziĜāka 
ieleja. Pirms 350 – 370 mlj. gadu teritoriju klāja jūra. Ūdens straumes sanesa smilšainas, putekĜainas un 
mālainas iežu daĜiĦas, kas nogulsnējās, sablīvējās un sacementējoties veidoja tagad atsegumos redzamos 
iežus – apakšējos slāĦos smilšakmeĦus, augšējos slāĦos dolomītus. Dolomīts, kā izturīgs iezis, aizkavē 
zemes virskārtu noskalošanu, nobrukšanu un uzglabā nogāžu stāvumu. Gaujas svītas smilšakmeĦi, ar 
māla un aleirolīta starpkārtām, kas redzami Gaujas senielejas un tās baseina upju krastos, veidojušies 
Devona periodā. Virs Gaujas svītas nogulumiem klājas Amatas svītas smilšakmeĦi. Siguldas novada 
teritorijā tie redzami Vējupītes krastos. 

Gaujas senielejai raksturīga liela reljefa augstuma starpība, vietām līdz pat 85 m. Šāda augstuma starpība 
veicina intensīvu ūdens erozijas darbību. Tāpēc formas, ko ūdens veidojis zemes slāĦos, atgādina kalna 
strautu veidotās formas – dziĜas, šauras gravas, stāvas nogāzes. Nogāžu slīpums un viegli izskalojami ieži 
ir galvenie faktori pie gravu veidošanās. Gaujas senielejai raksturīgās sāngravas ir izteiksmīgas un 
atzīmētas kā dabas aizsardzības objekti. 

SmilšakmeĦos, kas veido atsegumus Gaujas un tās pieteku krastos, atrodamas sufozijas alas. Smilšu 
daĜiĦas mehāniski tiek izskalotas no smilšakmens plaisām smilšakmenī. Visas sufozijas alas veidojušās 
plaisās un izskalotas ar pazemes ūdens straumēm. Tām ir trīsstūrveidīga forma ar arkveidīgām, ovālām 
ieejām. Svarīgs faktors pie sufozijas alu veidošanās ir irdenu, viegli izskalojošu iežu klātbūtne. Gaujas upes 
krastos tie ir smilšakmeĦi. Teritorijā atrodas ievērojamākās Latvijas alas: GūtmaĦa ala (lielākā ala Baltijas 
valstīs), Kalējala (garākā ala Latvijā) un Velnala (nostāstiem un mītiem bagāta ala). Allažu pagasta 
teritorijas pamatiežos dominē dažādu svītu augšdevona nogulumi, kas ir tuvu zemes virspusei un pat 
atsedzas virspusē, piemēram, Silciema sprostezera senkrastā KaĜėugravā, Tumšupes ielejā, vietām 
tīrumos. Tie ir dolomīti, dolomītmerăelis un māls. Salaspils svītā ir ăipšakmes iegulas. Vietām atrodami 
smilšakmeĦi. 

Pēc VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’ (turpmāk LVĂMC) 2007.gada jūlijā sniegtās 
informācijas, ăeoloăiskās izpētes ziĦā novada teritorija ir samērā labi izpētīta. Pagājušā gadsimta otrajā 
pusē novada teritorijā mērogā 1:200 000 vispirms veikta ăeoloăiskā, hidroăeoloăiskā, gravimetriskā un 
aeromagnētiskā kartēšana, bet vēlāk – Gaujas nacionālā parka robežās kompleksā ăeoloăiskā kartēšana 
mērogā 1:50 000. Bez tam novada teritorijā veikti derīgo izrakteĦu, tajā skaitā, arī pazemes ūdeĦu izpētes 
darbi. 

                                                 
8 Rīgas plānošanas reăiona telpiskais (teritorijas) plānojums. I daĜa. Esošā situācija, 2007 
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Siguldas novada derīgo izrakteĦu atradĦu raksturojums atspoguĜots Siguldas novada teritorijas plānojuma I 
sējumā „Paskaidrojuma raksts”. IzrakteĦu ieguves darbi tiek veikti smilts‐grants atradnēs Mazie Kangari II 
un Mazie Kangari VI laukums, ĒrgĜi un Airīšu (Senmāču) un Laugas kūdras atradnēs. 

 
3.5. Ūdensapgāde un notekūdeĦu apsaimniekošana 

3.5.1. Ūdensapgāde un dzeramā ūdens kvalitāte 

Par dzeramo ūdeni uzskata saldūdeĦus, kas neapstrādātā veidā vai pēc speciālas sagatavošanas tiek 
lietoti cilvēku uzturā vai izmantoti pārtikas rūpniecībā un tirdzniecībā, neatkarīgi no piegādes veida. 
Dzeramajam ūdenim ir jāatbilst ES direktīvām un Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Siguldas 
novada ūdensresursi tiek patērēti dzeramā ūdens un tehniskā ūdens vajadzībām. Ūdens patēriĦš ir 
atkarīgs no aktīvo ražošanas uzĦēmumu skaita un iedzīvotāju blīvuma. 

Ap centralizētajām ūdensgūtnēm jeb ūdens Ħemšanas vietām ir 3 veidu aizsargjoslas: stingrā režīma, 
bakterioloăiskā un ėīmiskā. Ūdens Ħemšanas vietu aizsargjoslas nosaka, lai nodrošinātu ūdens resursu 
saglabāšanos un atjaunošanos, un lai samazinātu piesārĦojuma ietekmi uz ūdens resursu kvalitāti visā 
ūdensgūtnes ekspluatācijas laikā (bet ne mazāk kā uz 25 gadiem). 

Siguldas novadā atrodas 8 centralizētās ūdensapgādes urbumi – 4 Siguldas pilsētā, 1 Allažmuižā, Allažos, 
Jūdažos un Morē. Visiem novadā esošajiem artēziskajiem urbumiem ir noteikta stingrā režīma aizsargjosla 
vismaz 10 m platumā. DziĜurbumiem noteiktas arī ėīmiskās aizsargjoslas. 

Aizsargjoslas platumu nosaka tādu, lai ūdens ėīmiska piesārĦošana ūdens Ħemšanas vietā tās 
ekspluatācijas laikā nebūtu iespējama un ūdens kvalitāte atbilstu dzeramā ūdens ieguvei izmantojamo 
pazemes ūdeĦu kvalitātes normatīviem. Lemjot par katra konkrētā ūdensapgādes urbuma turpmāko 
apsaimniekošanas kārtību, būtu jāĦem vērā turpmākā izmantošanas perspektīva, tehniskais stāvoklis, 
urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis. Savukārt urbumus, kuru turpmākā 
izmantošana dažādu iemeslu dēĜ nav iespējama, nepieciešams likvidēt, nodrošinot pazemes ūdens resursu 
aizsardzību. 

Siguldas novadā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus sniedz SIA „Saltavots”. Centralizētas 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Siguldas pilsētā un pagastā, Allažu ciemā, 
Mores ciemā, Jūdažu ciemā, Nurmižu ciemā un Allažmuižas ciemā. 

Par Siguldas pilsētas ūdenssaimniecības sakārtošanas sākumu var uzskatīt 1996.gadu, kad tika uzsākta 
programmas „Ūdenssaimniecības attīstība Siguldas pilsētā” sagatavošana. Līdz tam Siguldas 
ūdensapgādes sistēma ierobežoja kvalitatīvu teritorijas ūdensapgādi. Ūdens pakalpojumi Siguldas pilsētā 
bija vērtējami kā neapmierinoši saistībā ar ūdens spiedienu, piegādātā ūdens kvalitāti un ūdensapgādes 
sistēmu kopumā. Problēmas, ar kurām bija jāsaskaras Siguldas novada pašvaldībai, bija sagatavotā 
dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ES un Latvijas normatīvajiem rādītājiem (paaugstināta dzelzs jonu 
klātbūtne > 0,4 mg/l un duĜėainība). To ietekmēja faktori, ka ne visās ūdens Ħemšanas vietās notika ūdens 
atdzelžošana, kā arī neapmierinošs atdzelžošanas staciju un nolietojušos ūdensapgādes cauruĜvadu 
sliktais tehniskais stāvoklis. Līdz ar minētā projekta realizēšanu, kura ietvaros tika uzbūvēta notekūdeĦu 
sūknētava Šveices ielā ar jaudu 100-200 m3/h, izbūvēts spiedvads no sūknētavas Šveices ielā līdz 
attīrīšanas iekārtām „Lorupe” 2,4 km garumā un uzbūvēta notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas „Lorupe”, 
iepriekš minētās problēmas tika atrisinātas. 

Citās novada apdzīvotās vietās individuālo māju kvartālos ūdens tiek Ħemts no individuālām grodu akām. 
Daudzās vietās pazemes ūdens, kas satur augšpleistocēna nogulumus, nav aizsargāts pret virszemes 
piesārĦojumu – nav pārsegti ar nogulumiem ar zemu ūdens caurlaidību. Pēc Veselības inspekcijas datiem, 
lielā daĜā aku ūdens neatbilst dzeramā ūdens sanitārajām prasībām pēc mikrobioloăiskajiem un 
ėīmiskajiem rādītājiem. Novada iedzīvotājiem, kuri izmanto ūdeni no artēziskajām akām, tas atbilst 
dzeramā ūdens standarta prasībām. 

SaskaĦā ar SIA „Saltavots” sniegto informāciju, 2011.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, saražotā ūdens 
daudzums ir nedaudz samazinājies (skatīt 2.tabulu). 
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2.tabula. Saražotā ūdens daudzums Siguldas  novadā (tūkst.m3) 

 2010.gads 2011.gads 
Sigulda 515’164.00 508’895.00 
Krimulda - - 
Nurmiži 2352.00 2249.00 
Jūdaži 13’399.00 9804.00 
More 10’296.00 6538.00 
Allaži 25’361.00 17’571.00 
Allažmuiža 2864.00 2348.00 

Kopā: 569’436.00 547’405.00 
    Avots: SIA „Saltavots” dati, 2012 

Latvijā, tāpat kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, obligātos dzeramā ūdens kvalitātes normatīvus 
nosaka Eiropas Padomes Direktīva 98/83/EC „Par dzeramā ūdens kvalitāti”. Minētās direktīvas prasības 
nacionālajā likumdošanā ieviestas ar 29.04.2003. MK noteikumiem Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Normatīvie akti paredz obligātās 
dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasību ievērošanu. Pēc 2010.gadā Veselības inspekcijas 
veiktajām pārbaudēm SIA „Saltavots” Siguldas pilsētas ūdensapgādes sistēmas Ħemtā ūdens parauga 
(Ħemti no pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” virtuves krāna) analīzes atbilda normatīvos 
noteiktajām prasībām.9 Jāatzīmē, ka 2008.gada veikto paraugu analīzes liecināja, ka dzeramajā ūdenī ir 
paaugstināts dzelzs saturs (0,54 mg/l).10 

 
3.5.2. NotekūdeĦu savākšana, attīrīšana un apsaimniekošanas pasākumi vides stāvokĜa uzlabošanai 

NotekūdeĦu stāvoklis ir atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo notekūdeĦu attīrīšanas 
kvalitātes, rūpniecisko notekūdeĦu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, robežšėēršojošā un vēsturiskā 
piesārĦojuma, lietus noteces un meliorācijas sistēmu ekspluatācijas. 

Izvērtējot lokālās un individuālās kanalizācijas sistēmas, kā viena no problēmām ir neattīrītu notekūdeĦu 
iesūcināšana gruntī, kas pasliktina dzeramā ūdens kvalitāti grodu akās. Ar gruntsūdens plūsmām 
notekūdeĦi nonāk grāvjos un tālāk ieplūst ūdenstilpēs un ūdenstecēs. 

2010.gadā Siguldas novadā attīrīti 673’520,10 tūkst.m3 notekūdeĦu, savukārt 2011.gadā tie bija 682’137,95 
tūkst.m3 (skatīt 3.tabulu). 

3.tabula. Attīrīto notekūdeĦu daudzums Siguldas novadā (tūkst.m3) 

 2010.gads Infiltrācija Kopā 2011.gads Infiltrācija Kopā 
Sigulda1   636’654.00   647’857.00 
Krimulda2 6548.00 2291.80 8839.80 6557.00 2294.95 8851.95 
Nurmiži3 798.00 239.40 1037.40 808.00 242.40 1050.40 
Jūdaži3 3143.00 942.90 4085.90 2779.00 833.70 3612.70 
More3 1694.00 508.20 2202.20 1807.00 542.10 2349.10 
Allaži3 15’456.00 4636.80 20’092.80 13’666.00 4099.80 17’765.80 
Allažmuiža4 608.00 0.00 608.00 651.00 0.00 651.00 

Kopā:   673’520.10   682’137.95 
Avots: SIA „Saltavots” dati, 2012 

1 Siguldas pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās tiek pieĦemti notekūdeĦi no Siguldas pilsētas, Ėiparu, Peltes un 
Kalnabeites ciemiem, uzskaite notiek saskaĦā ar plūsmas mērītāja datiem, kurā tiek uzrādīta arī infiltrācija. 

2 Krimuldas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās tiek pieĦemti notekūdeĦi no Krimuldas, Mednieku un ĀbeĜziedu ielās 
dzīvojošajiem iedzīvotājiem un iestādēm, infiltrācija tiek pieĦemta 35%. 

3 Nurmižu, Jūdažu, Mores un Allažu ciemos ir autonomas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Tā kā tur nav uzstādīti 
plūsmas mērītāji, tiek pieĦemts, ka šajos ciemos infiltrācija sastāda 30%. 

                                                 
9 Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti 2010.gadā, www.vi.gov.lv 
10 Pārskats par dzeramā ūdens kvalitāti 2008.gadā, www.vi.gov.lv 
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4 Allažmuižas ciemā tiek pieĦemts, ka infiltrācija sastāda 0%, jo attīrīšanas iekārtas atrodas apmēram 50 m no 
dzīvojamās mājas no kuras tiek pieĦemti un attīrīti notekūdeĦi. 

Siguldas novada teritorijā atrodas 7 notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas – Mores NAI, Jūdažu NAI, Nurmižu 
NAI, Allažu (Centra) NAI un Ošu ielas NAI, Allažmuižas NAI un NAI „Lorupe”. Siguldas novada teritorijas 
plānojumā visām notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām noteiktas sanitārās aizsargjoslas, kā to nosaka likums 
„Aizsargjoslu likums”. 

NAI „Lauktehnika” likvidētas ar 01.01.2008., 2007.gadā programmas „Ūdenspakalpojumu attīstība Siguldas 
pilsētā” ietvaros, realizējot ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas projektu. 
NAI „Lauktehnika” teritorijā tika izbūvēta notekūdeĦu sūknētava, spiedvads un pašteces vadi notekūdeĦu 
pārsūknēšanai no NAI „Lauktehnika” uz Atbrīvotāju ielas sūknētavu un tālāk uz Siguldas pilsētas 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām „Lorupe”. 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Siguldas novada Siguldas pilsētā, III kārta” īstenošanas ietvaros, 2011.gada 12.decembrī ekspluatācijā ir 
nodota rekonstruētā Krimuldas NAI (atrodas Krimuldas pagastā), kas tiek izmantota arī Siguldas novada 
ūdensaimniecībā. Projekta ietvaros rekonstruēta Mednieku ielas kanalizācijas sūkĦu stacija un SIA 
„Saltavots” piederošais maăistrālais kanalizācijas tīkls. 

Pielietojot notekūdeĦu bioloăisko apstrādi, tiek samazināts organisko, specifiski piesārĦojošo un toksisko 
vielu daudzums notekūdeĦos. Atkarībā no bioloăisko notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas spējas attīrīt 
notekūdeĦus, vidē tiek novadīti notekūdeĦi ar dažādu attīrīšanas pakāpi. 

Kopumā var secināt, ka Siguldas novads neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, jo novadā esošās blīvi 
apdzīvotās teritorijās: Siguldas pilsētā un ciemos, izĦemot Vējupīti, EgĜupi un Stīverus (valsts sociālās 
aprūpes centra „Vidzeme” filiālē „Allaži” atrodas bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, kurās tiek 
attīrīti sadzīves notekūdeĦi, kas rodas aprūpes centra darbības rezultātā) tiek nodrošināta centralizēta 
notekūdeĦu savākšana, tomēr uzmanība būtu jāpievērš tiem uzĦēmumiem, kas ir gruntsūdens 
piesārĦojuma (vai potenciālie) avoti un kur nav uzstādītas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. 

ĥemot vērā, ka piegādātā dzeramā ūdens kvalitāte Siguldas novada pašvaldībā ne vienmēr ir atbildusi ES 
direktīvām un valsts noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām attiecībā uz dzelzs saturu ūdenī, Sigulda ir 
viena no pilsētām, kas iesaistījusies ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās” realizēšanā. 

Šī projekta ietvaros veikti šādi darbi: 

� Izurbta viena jauna artēziskā aka ar jaudu 60 m3/h ūdensgūtnē „Paceplīši”; 
� Aiztamponētas 14 vecās artēziskās akas; 
� Uzbūvētas jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas; 
� Izslēgts Siguldas ūdenstornis no ūdensapgādes sistēmas, tā vietā uzbūvēta otrā pacēluma 

sūkĦu stacija; 
� Izbūvēti attīrītā dzeramā ūdens apakšzemes rezervuāri ar tilpumu 1400 m3; 
� Nomainīts vecais spiedvads no ūdensgūtnes „Paceplīši” līdz ūdenstornism Saules ielā; 
� Izbūvēts jauns ūdensvads paralēli vecajam no ūdenssgūtnes „Paceplīši” līdz Saules ielas 

ūdenstornim; 
� Rekonstruētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas, lai samazinātu slāpekĜa un fosfora daudzumu 

izplūstošajos notekūdeĦos un izpildītu „Konvencijas par Baltijas jūras vides aizsardzību” 
(HELCOM, 1994.g.) rekomendācijas un Eiropas Savienības UWWTD prasības. Izbūvēts 
papildus aerotenks; 

� Slēgtas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas „Lauktehnika” un „ZPS” (Peltes), un pieslēgtas Siguldas 
pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām, izbūvējot divas sūknētavas un kanalizācijas vadus līdz 
Atbrīvotāju ielas sūknētavai; 

� Dzīvojamā rajona „Kaėīši”, daĜēja Miera – RūsiĦa, Strēlnieku – Pulkveža Brieža ielu kvartālu 
kanalizēšana un pieslēgšana pilsētas notekūdeĦu attīrīšanas iekārtām; 
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� Kanalizācijas vada rekonstrukcija starp Parka – Šveices ielām, spiedvada rekonstrukcija no 
Atbrīvotāju ielas sūknētavas līdz Pērsieša ielai; 

� Maăistrālā ūdensvada d=150mm izbūve no dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtām līdz „Kaėīšiem”; 
� DaĜēja esošo un nolietojušos ūdensvadu aizbīdĦu nomaiĦa; 
� Aprīkojuma piegāde ūdensnoplūžu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu meklēšanai, kā arī 

programmu piegādešo datu apstrādei.11 

Valsts statistiskajam pārskatam par ūdens aizsardzību „Nr.2-Ūdens” 2010.gadā atskaitījušās šādas 
iestādes un uzĦēmumi: 

4.tabula. Iestādes un uzĦēmumi, kas atskaitījušās Valsts statistiskajam pārskatam 
par ūdens aizsardzību „Nr.2-Ūdens” (2010.gads) 

Nr. Nosaukums Adrese 
Reăistrācijas 

Nr. 
NM kods 

Allažu pagasts 
1. SIA „BALTIC PORK” „Krastmalas”, Allažu pag., 

Siguldas novads 
000348654 40003486540 

2. Sociālās aprūpes centrs „Allaži” „Gaismas”, Stīveri, Allažu pag., 
Siguldas novads 

900000126 90000012672 

Sigulda 
3. SIA „Bobsleja un kamaniĦu trase 

„Sigulda”” 
Šveices iela 13, Sigulda, Siguldas 
novads 

000300513 40003005137 

4. SIA „Wesemann - Sigulda” Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, 
Siguldas novads  

000370938 40003709385 

Siguldas pagasts 
5. Z/s „Liedagi” Peltes, Liedagi, Siguldas pagasts, 

Siguldas novads  
500010151 50001015151 

Avots: http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_1&year=2010 

 
3.6. Inženietehniskā apgāde 

Siltumenerăijas pakalpojumus – ražošanu, pārvadi un realizāciju Siguldas pilsētā nodrošina SIA 
„Wesemann – Sigulda”. Siltumenerăijas zudumi pārsvarā tiek novēroti tipveida blokmājās, kurās nav 
nodrošināta pietiekama energoefektivitāte, siltumapgādes tīklos, kuru caurulēm ir nepietiekama 
siltumizolācija.12 

Siguldas novadu šėērso maăistrālie gāzesvadi Rīga – Pleskava DN 700 mm, Rīga – Izborska DN 700 mm 
un maăistrālā gāzesvada atzars DN 150 mm uz gāzes regulēšanas staciju „Sigulda”. 

Elektroapgādi Siguldas novadā organizē un apkalpo AS „Sadales tīkls”. Siguldas novada teritoriju šėērso 
AS „Latvenergo” „Augstsprieguma tīkls” 110 kV un 330 kV gaisvadu elektrolīnijas, bet Siguldas pilsētas 
plānotajās robežās atrodas transformatoru apakšstacija „Sigulda”. 
 
3.7. Satiksmes infrastruktūra 

Novadu šėērso divas Ĝoti svarīgas transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais 
autoceĜš A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) un Rīga – Lugaži – valsts robeža dzelzceĜa 
līnija. 

Novadā atrodas 1 valsts nozīmes autoceĜš, 4 reăionālas nozīmes un 10 valsts vietējas nozīmes autoceĜi. 
CeĜi kopumā veido labi attīstītu ceĜu tīkla karkasu, kas nodrošina piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām 
vietām un ražošanas objektiem. 

Nozīmīgākie vides riski, kas saistīti ar transporta infrastruktūru, ir bīstamo kravu pārvadājumi un trokšĦi. 
Rīcības ārkārtas gadījumā paredzēts plānot atbilstoši Siguldas novada civilās aizsardzības plānam. 

                                                 
11 http://saltavots.lv/projekti?b=1&lbu=17940  
12 Siguldas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam (2010) 
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Vidzemes šoseja (A2), kas iet caur Siguldas pilsētu, uzskatāms par vienu no lielākajiem vides (gaisa) 
piesārĦojuma avotiem novadā. Latvijas valsts bīstamāko autoceĜu – „Melno punktu” – kartē starp 
visbīstamākajiem Latvijas ceĜu posmiem atrodami 3 ceĜa posmi uz autoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas 
robeža (Veclaicene) Siguldas novada teritorijā. Vieglo automašīnu un tranzītauto skaita pieaugums un videi 
draudzīgāku transporta pārvadājumu samazināšanās kopējo vides stāvokli pasliktina ik gadu. Galvenie 
novadu šėērsojošie autoceĜi un dzelzceĜš, paaugstinātas satiksmes līdzekĜu izmantošanas gadījumā var būt 
nopietns trokšĦa piesārĦojuma avots. 

Siguldas novada teritorijas plānojums paredz rezervēt vietu iespējamam Siguldas pilsētas apvedceĜam, kas 
iekĜauts arī LR Satiksmes ministrijas pētījumā „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai 
nepieciešamās teritorijas”. AutoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posms Siguldā tiks 
rekonstruēts kā pilsētas iela ar vienlīmeĦa krustojumiem un regulētiem luksoforiem. Jāatzīmē, ka Siguldas 
novada teritorijas plānojuma 2008.–2020.gadam sabiedriskās apspriešanas laikā tika aplūkoti divi projektu 
risinājumi – viens no tiem paredzēja sakārtot autoceĜu A2 (esošo šoseju) caur Siguldu, paplašinot to ar 
iespējamo iebraukšanu no šosejas Siguldā divās vietās un šosejas šėērsošanu pa tiltiem 5 vietās, t.sk. 
paredzot izbūvēt arī Šveices ielu. Savukārt, apvedceĜa gadījumā, tiek plānots, ka tā sākuma posms būtu no 
Silciema, apkārt Roėēnu un MatiĦa ūdenskrātuvēm, savienojoties ar esošo Vidzemes šoseju netālu no 
Līgatnes pagasta robežas. Šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma izstrādātajā Vides pārskatā (Vides 
pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2007.–2019., Siguldas novada dome, SIA „Vides 
eksperti”, 2008) norādīts, ka šis variants prasītu gan nopietnus ekonomiskos ieguldījumus, gan arī nodarītu 
kaitējumu videi, taču atslogotu pilsētu, kas, galvenokārt, saistīts ar gaisa piesārĦojuma samazināšanos. 

Iedzīvotājiem pieejams plašs sabiedriskā transporta pakalpojuma tīkls, ko nodrošina pasažieru pārvadājumi 
ar autobusiem un vilcieniem. DzelzceĜa satiksmi ar Rīgu nodrošina vilcieni, bet pa autoceĜu A2 Rīga – 
Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) kursē starppilsētu autobusi, kas pietur Siguldā. Lauku teritorijas 
apkalpo arī reăionālās vietējās nozīmes autobusu maršruti. Tomēr novada teritoriju, kas atrodas tālāk no 
novada centra, un ir retāk apdzīvotas, sasniedzamība ir neapmierinoša. 

Kā progresīvu perspektīvā attīstāmu pārvietošanās veidu var minēt velotransportu, kas nodrošinātu tūrisma 
attīstību novadā, iedzīvotāju veselīga dzīves veida izkopšanu un iespēju pārvietoties starp salīdzinoši netāli 
izvietotām apdzīvotām vietām. Velotransports Siguldas novadā ieĦem nozīmīgu vietu. Izbūvēti vairāki 
veloceliĦi, t.sk. tiek plānota arī jaunu veloceliĦu izbūve, pie skolām un citām lielākajām sabiedriskajām 
iestādēm ir velonovietnes. 

 
3.8. Atmosfēras gaisa kvalitāte 

Gaisa kvalitāti ietekmē piesārĦojošo vielu emisijas gaisā, kas rada tādas problēmas kā paskābināšanās, 
eitrofikācija un piezemes ozona veidošanās. Gaisa kvalitāti raksturo galvenie piesārĦojošo vielu rādītāji – 
sēra dioksīds (SO2), slāpekĜa dioksīds (NO2), ozons, oglekĜa dioksīds (CO) un cietās daĜiĦas (PM10), kuru 
paaugstinātas koncentrācijas ietekmē kā cilvēka veselību, tā arī veăetāciju. 

Gaisa kvalitātes novērojumu valsts tīklā iekĜautas 5 pilsētu novērojumu stacijas, kurās tiek novērota gaisa 
kvalitāte pilsētās un 2 lauku fona stacijas. Siguldas novadam tuvākās atrodas Rīgā, līdz ar to valsts līmenī 
gaisa piesārĦojuma kvalitātes novērojumi Siguldas novadā netiek veikti. 
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Gaisa kvalitāti novadā ietekmē emisijas no stacionāriem (katlu mājas, rūpnieciskie objekti) un mobiliem 
(autotransports, dzelzceĜš) piesārĦojuma avotiem. Lielākie stacionārie gaisa piesārĦojuma avoti Siguldas 
novadā ir sadedzināšanas iekārtas (katlu mājas). 

Nereăistrēto punktveida gaisa piesārĦojuma avoti ir lokālā apkure viensētās, mazăimeĦu apbūves un 
lauksaimnieciskās ražošanas apbūves vietējās apkures avoti, kur kā kurināmo izmanto malku, skaidas un 
retos gadījumos ogles. Punktveida gaisa piesārĦojuma emisijas lielāko daĜu veido liels oglekĜa dioksīda un 
mazs sēra dioksīda emisijas daudzums atmosfērā. 

Valsts statistiskajam pārskatam par gaisa aizsardzību „Nr.2-Gaiss” laika posmā no 2002.–2010.gadam 
atskaites sniegtas par 35 objektiem. 

UzĦēmumi un iestādes, kuri iesnieguši atskaites Valsts statistiskajam pārskatam „Nr.2-Gaiss” par 
siltumenerăijas ražošanai izmantoto kurināmā veidu un daudzumu 2010.gadā, ir uzskaitīti 5.tabulā. 

5.tabula. Siltumenerăijas ražošanai patērētais kurināmā veids 

LVA 
kods 

UzĦēmums 
Kurināmā 

veids 
Mērvienība Kopā Kopā Kn 

851021 SIA „J.D. & CO” Dabas gāze tūkst. m3 57,9 67,164 
054295 SIA „J.D. & CO” viesnīca „Ezeri” DīzeĜdegviela tūkst. m3 39,76  62,0256 
048490 AS „Sadales tīkls”, Centrālā 

reăiona Siguldas nodaĜas 
ražošanas bāze 

Dabas gāze tūkst. m3 32,999  37,9489 

045427 SIA „TROLL Sigulda” Malka (307a) tonnas 4505  1576,75 
312291 Valsts sociālās aprūpes centra 

„Vidzeme” filiāle „ALLAŽI” 
Malka (307a) tonnas 392  0 

Dabas gāze tūkst. m3 72,15 82,9725 800447 SIA „WESEMANN – SIGULDA” 
Šėelda (307c) tonnas 13311 3061,53  

043037 SIA „WESEMANN” katlu māja 
Siguldā, Lakstīgalu ielā 13 

Dabas gāze tūkst. m3 228,291 264,8176 

054568 SIA „WESEMANN”, km Dabas gāze tūkst. m3 459,266 532,7486 
055041 SIA „WESEMANN”, km Jaunatnes 

ielā 1 
Dabas gāze tūkst. m3 279,248 323,9277 

051466 SIA „WESEMANN”, katlu māja 
„Kalnabeites” 

Dabas gāze tūkst. m3 88,429 102,5776 

047534 SIA „WESEMANN”, katlu māja 
Siguldas kultūras nams 

Dabas gāze tūkst. m3 27,628 32,0485 

Avots: LVĂMC, 2010.gada dati 

Siguldas novadā siltumenerăijas ražošanai katlu mājās pārsvarā izmanto koksni (šėeldu) un dabas gāzi 
(attiecīgi 75% un 25%), tomēr citas iestādes izmanto arī citus kurināmā veidus kā malku vai dīzeĜdegvielu. 
Salīdzinot dabas gāzes kā kurināmā izmešus ar malkas kurināmā izmešiem, izmantojamais dabas gāzes 
kurināmais ir videi draudzīgāks, jo atmosfērā nenonāk sēra savienojumi un putekĜi, kam ir lielāka ietekme 
uz cilvēku veselību. 

Siguldas novadā atrodas vairākas degvielas uzpildes stacijas (DUS), kas nodarbojas ar naftas produktu 
mazumtirdzniecību, kas ir iesniegušas valsts statistikas atskaiti „2-Gaiss”. 

Otrs nozīmīgs faktors ir transporta koridori (automaăistrāle A2 un dzelzceĜa līnija), kas šėērso Siguldas 
novadu. Tie rada lokālu atmosfēras un augsnes piesārĦojuma areālu. Gaisa piesārĦojošās vielas veido: 
svins, oglekĜa oksīds, slāpekĜa oksīdi, ogĜūdeĦraži un aldehīdi. Patreiz šī informācija nav pietiekoši 
precizēta, lai tādu varētu apkopot, nav veikti konkrēti autotransporta izplūdes gāzu mērījumi novadā. 
Pieaugot kustības intensitātei, pieaug arī kaitīgo izmešu daudzums un to ietekme uz augsni, atmosfēru, 
paaugstinās trokšĦu līmenis. 

Jāatzīmē, ka ne tikai gaistošie organiskie savienojumi ir kaitīgi cilvēku veselībai, bet arī atmosfēras 
piesārĦojums ar putekĜiem, kas novadā ir aktuāla problēma, jo daĜa pašvaldības ceĜu un ielu ir ar grants 
segumu. Līdz ar to, viens no primārajiem uzdevumiem būtu šo autoceĜu kvalitātes uzlabošana. 
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Kā pozitīvs faktors gaisa kvalitātes uzlabošanā ir novada kurināmā apjoma samazināšanas aktivitātes 
energoefektivitātes paaugstināšanā pašvaldību ēkās, kas saistīts ar 2009.gadā Vides ministrijas izsludināto 
konkursu „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Izmantojot šo iespēju, projekta ietvaros 
paredzēts veikt siltināšanas darbus vairākās Siguldas novada izglītības iestādēs: Siguldas pilsētas 
bērnudārzā, bērnudārzos „Pīlādzītis” un „Saulīte”, Siguldas 3.pamatskolā, Siguldas 2.vidusskolā un Rīgas 
rajona slimnīcas un poliklīnikas ēkās. 

 
3.9. Troksnis 

Troksnis ir saistīts ar daudzām cilvēka aktivitātēm, bet vislielākā ietekme ir ceĜu, dzelzceĜu un gaisa 
satiksmes troksnim. Paaugstināta trokšĦa līmenis ir lielāka problēma pilsētvidē kā lauku teritorijās. Diemžēl 
līdz šim Siguldas novadā nav veikti trokšĦa līmeĦa noteikšana un kartēšana, taču kā nozīmīgākos troksni 
radošus objektus Siguldas novadā var izdalīt autotransportu, jo īpaši valsts nozīmes autoceĜu A2 Rīga – 
Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene), un dzelzceĜu. 

Autosatiksme pa autoceĜu A2 rada ievērojamu troksni visos diennakts periodos, maksimumu sasniedzot 
rīta un vakara stundās, kad iedzīvotāji pārvietojas uz darbu un no tā. AutoceĜa radītā trokšĦa ietekme ir 
vērtējama kā būtiska vidēji līdz 500 m attālumam no autoceĜa. Kritiskākā situācija tiek radīta tām ēkām, kas 
atrodas tiešā trokšĦa avota tuvumā – šādas ēkas uzĦem lielu daĜu trokšĦa emisijas un kalpo kā trokšĦa 
barjera citām ēkām, kas atrodas aiz tām. Transporta plūsmas novirzīšana, izmantojot plānoto Siguldas 
pilsētas apvedceĜu, mazinās transporta radīto ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. ApvedceĜš mazāk skars 
Siguldu, līdz ar to mazināsies autoceĜa A2 ietekme uz Siguldas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, 
vienlaicīgi, mazinot arī trokšĦa līmeni. 

Cits trokšĦa raksturs ir dzelzceĜa transportam. Atšėirībā no autotransporta, kustība pa dzelzceĜu diennakts 
laikā ir vienmērīgāka, tomēr dienas laikā, pieaugot pasažieru pārvadājumu apjomam, intensitāte 
paaugstinās. 

 
3.10. Sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošana 

3.10.1. Sadzīves atkritumi 

Šodienas galvenās vides politikas pamatnostādnes atkritumu saimniecības sektorā ir ierobežot atkritumu 
rašanos, samazināt to bīstamību un apglabājamo daudzumu, veicinot to pārstrādi vai atkārtotu 
izmantošanu. Tas ir integrāls process dabas, sociālās, pārvaldības un vides komunikācijas sektoros, 
sadarbojoties visām interešu grupām. 

Siguldas novadā darbojas centralizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ko regulē Siguldas novada 
domes 30.06.2010. saistošie noteikumi Nr.20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”, 
kas izdoti saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” (1994) un likumu „Par atkritumu apsaimniekošanu” (2010), 
savukārt atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Siguldas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši 
šiem noteikumiem veic pašvaldības SIA „Jumis”, bet Gaujas nacionālā parka teritorijā SIA „ZiemeĜvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas organizācija”. SaskaĦā ar Siguldas novada saistošajiem noteikumiem, 
Siguldas novads ir vienota nedalāma atkritumu apsaimniekošanas zona, izĦemot atsevišėu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas zonu – valsts autoceĜu A2, kas šėērso Siguldas novada administratīvo 
teritoriju. 

Saistošie noteikumi „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā” reglamentē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas kārtību Siguldas novada administratīvajā teritorijā, teritorijas dalījumu 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai 
un uzglabāšanai. Saistošie noteikumi paredz arī būvju uzturēšanu tehniskā, sanitārā un vizuālā kārtībā 
atbilstoši būvnormatīvu un pašvaldības teritorijas plānojuma apbūves noteikumu prasībām, kā arī sanitāro 
normu un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 

SaskaĦā ar 2010.gada LVĂMC datiem, Siguldas novadā radīti 31’143,41 t sadzīves atkritumu (dati par 
institūcijām vai uzĦēmumiem, kas snieguši pārskatus). Tas liecina, ka sadzīves atkritumu daudzums 
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palielinās, jo 2009.gadā tika radīti 16’508,699 t sadzīves atkritumu. Jāatzīmē, ka lielu daĜu no tiem rodas 
SIA „Baltic Pork” darbības rezultātā (klasificējas kā dzīvnieku izkārnījumi, urīns, kūtsmēsli (arī ar salmiem) 
un notekūdeĦi, kuri tiek savākti atsevišėi un apstrādāti citur). 

Novads iekĜaujas Rīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, līdz ar to atkritumu 
apsaimniekošana notiek saskaĦā ar „Pierīgas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plānu 2007.–
2013.gadam” (apstiprināts ar 19.09.2007. MK rīkojumu Nr.589). Savāktie sadzīves atkritumi tiek aizvesti un 
noglabāti StopiĦu novadā esošajā sadzīves atkritumu poligonā „GetliĦi”. 

SaskaĦā ar apstiprināto Rīgas reăiona apsaimniekošanas plānu, Siguldas novadā esošā sadzīves 
atkritumu izgāztuve „KaĜĜi” Mores pagastā tika slēgta un rekultivēta. Rekultivēta ir arī sadzīves atkritumu 
izgāztuve „Sigulda” (Silzemnieki) Krimuldas novadā, kuru sadzīves atkritumu apglabāšanai izmantoja arī 
Siguldas novada pašvaldība. Atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1032 „Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 
nosacījumiem, rekultivējot izgāztuvi, noteikts monitoringa periods – 20 gadi. 

Galvenās problēmas atkritumu apsaimniekošanā novadā ir: 

1) Nelegālās atkritumu deponēšanas vietas un vides piegružošana (it īpaši pašvaldības teritorijas 
esošajos mežos); 

2) DaĜa iedzīvotāju nav noslēguši līgumus ar atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, atkritumi 
veidojas gar galvenajām transporta maăistrālēm; 

3) Atkritumu apjoma pieaugums. Apmēram 20% no atkritumiem veido izlietotais iepakojums, kura 
apjoms Latvijā pēdējos gados strauji pieaug. 

Lai novērstu vai mazinātu augstāk minētās problēmas, nepieciešams ieviest stringrākas normas 
pašvaldības saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu, jāizvieto papildus atkritumu tvertes. 
Lai samazinātu atkritumu daudzumu, nepieciešams veicināt arī dalīto atkritumu savākšanas sistēmas 
izveidi – šėirošanu (Siguldas pašvaldības teritorijā ir noteikta dalīta atkritumu šėirošana). Nepieciešams 
izveidot atkritumu īslaicīgas uzglabāšanas, šėirošanas un pirmapstrādes vietas, tai skaitā arī atkritumu 
kompostēšanu, ekonomiski un teritoriāli piemērotos centros. Atkritumu šėirošana jāorganizē jau atkritumu 
rašanās vietās un jāveicina sabiedrības izglītošana vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumos. Siguldas novadā šėirošanas laukums atrodas Siguldas pilsētā, AugĜu ielā 8. Viena no 
problēmām joprojām ir atkritumu savākšana un šėirošana attālajās viensētās, kur atkritumi joprojām tiek 
deedzināti vai citādi utilizēti. 

Pateicoties SIA „Jumis” iniciatīvai un sadarbībai ar AS „Latvijas ZaĜais punkts”, Siguldā kopš 2005.gada 
notikušas plaša vides informācijas un dalītas atkritumu savākšanas, iedzīvotājiem pieĦemamā veidā, 
kampaĦas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos, un norisinājušies dažādi projekti, lai veicinātu dalītas 
atkritumu sistēmas izveidi Siguldas novadā. 2011.gadā AS „Latvijas ZaĜais punkts” rīkotās atkritumu 
šėirošanas kampaĦas „Šėiro pa tīro!” rezultāti liecina, ka čaklākie atkritumu šėirotāji dzīvo tieši Siguldā 
(savākti 85 m3 atkritumu).13 

Pēc aptuvenām aplēsēm Latvijā vismaz 25% atkritumu ir atkārtoti izmantojams iepakojums, kuru iespējams 
pārstrādāt neapglabājot. 20.12.2001. stājās spēkā „Iepakojuma likums”, kura mērėis ir izveidot racionālu 
izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmu un tādējādi samazināt izlietotā iepakojuma pārvēršanos 
par atkritumiem, sekmēt iepakojuma atkārtotu lietošanu, veicināt iepakojuma materiālietilpības 
samazināšanu un izlietotā iepakojuma reăenerāciju. 

 
3.10.2. Bīstamie atkritumi 

Bīstamie atkritumi ir atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēka 
dzīvībai un veselībai, videi un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktām bīstamo atkritumu kategorijām. 
Nepareizi apsaimniekoti bīstamie atkritumi negatīvi var ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Analizējot 

                                                 
13 http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/4092//print 
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bīstamos atkritumus, 51% no visa bīstamo atkritumu apjoma aizĦem atstrādāto eĜĜu atkritumi un 18% svina 
akumulatori. 

Bīstamos atkritumus atkarībā no to izcelsmes avota iedala šādās grupās: 

� Iedzīvotāju radītie sadzīves bīstamie atkritumi; 
� Rūpniecības uzĦēmumu radītie bīstamie atkritumi. 

Sadzīves bīstamie atkritumi parasti ir laku, krāsu aerosolu bundžas, mazās baterijas, termometri u.c. 
Raksturīgākie atkritumu ražotāji ir autoservisi un remontdarbnīcas, nolietotā autotransporta apsaimniekotāji 
un autotransporta uzĦēmumi. To darbībā rodas izstrādātās eĜĜas, naftas produktu saturošie ūdeĦi, filtru 
materiāli, autoriepas, akumulatori, absorbenti, šėīdinātāji. Bīstamos atkritumus rada arī celtniecības 
uzĦēmumi ar būvgružiem, kas satur bīstamas vielas (arī kādreiz tik populārās azbezstcementa jumta 
seguma loksnes). 

Siguldas novada saistošajos noteikumos par atkritumu apsaimniekošanu noteikts, ka bīstamo atkritumu 
radītājs nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz 
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. 

Siguldas pilsētā AugĜu ielā 8 ir izveidots bīstamo un elektronisko atkritumu pieĦemšanas punkts, kur 
iedzīvotājiem iespējams nodot veco elektrotehniku un citus bīstamos atkritumus. Tomēr tajā ir ierobežota 
šėidro bīstamo atkritumu pieĦemšanas iespēja. Specifiskus bīstamos atkritumus kā dzīvsudraba 
termometrus, šĜirces u.tml. iespējams nodot arī atsevišėās aptiekās, tāpat, iegādājoties jaunu elektroniku, 
veikalos iespējams nodot veco elektrotehniku. 

Dzīvnieku kapsētas novadā pašlaik nav, kapsētas izveide risināma sadarbībā ar apkārtējām pašvaldībām. 

 
3.11. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Latvijā saskaĦā ar likumu „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993) ir noteiktas īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju kategorijas: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas 
liegumi, dabas parki, dabas pieminekĜi (dižkoki, ăeoloăiskie un ăeomorfoloăiskie objekti) un aizsargājamo 
ainavu apvidi. 

Siguldas novada teritorijā atrodas 5 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kas ir arī Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas (NATURA 2000), t.i., Gaujas nacionālais parks, dabas liegums „Mazie 
Kangari”, dabas liegums „Mežmuižas avoti”, ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis 
„Ezernieku karsta kritenes” un mikroliegums „Silzemnieki”. 

Novada teritorijā atrodas arī citas īpaši aizsargājamas teritorijas – dabas pieminekĜi: „Ezernieku karsta 
kritenes” (51.951 ha), „CīruĜu iezis un Blusu ala” (32,895 ha), „GūtmaĦa ala” (5,698 ha), „KraukĜu aiza” 
(8,03), „Pētera ala” (3,754 ha), „Piėenes krauja un alas” (15,312 ha), „Velnalas klintis” (2,286 ha), „Daudas 
un Jodupītes ieleja” (88,023 ha), „KaktiĦu gravas” (37,865 ha), „Kalna klauku ala un avots” (14,397 ha), 
„Kautraka gravas” (32,124 ha), „Saltavots”, „Sautas kalns” (32,459 ha) un „Sviėupītes ielejas atsegumi” 
(71,61 ha) (robežas noteiktas 17.04.2001. MK noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem 
ăeoloăiskajiem un ăeomorfoloăiskajiem dabas pieminekĜiem” 133. un 140. līdz 152.pielikumos), Nurmižu 
parks un Siguldas Beišu aleja. 
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Gaujas nacionālais parks izveidots 1973.gadā 91’390 ha lielā platībā. Teritorija izveidota, lai aizsargātu 
Gaujas senlejas un tās apkārtnes unikālās dabas vērtības, vienlaikus nodrošinot teritorijā gan rekreācijas, 
gan dabas aizsardzības funkcijas. Izdalītas vairākas īpaši bioloăiski vērtīgas teritorijas – Nurmižu gravu, 
Roču meža, Inciema senkratu un Sudas purva rezervāta zonas. Gaujas un tās pieteku krastos īpaši 
reprezentatīvi ir devona smilšakmens atsegumi, kas lielākoties ir arī ăeomorfoloăiskie dabas pieminekĜi. 
Izcili bagāta flora un fauna: konstatētas vairāk nekā 800 vaskulāro augu sugas, 170 putnu sugas u.c. 
vērtības. Vairākos ezeros ir retas oligotrofu ezeru augu sabiedrības ar dortmaĦa lobēliju, ezerenēm un 
ežgalvītēm. Nacionālajā parkā atrodas vairāk nekā 500 kultūras un vēstures pieminekĜu – pilskalni, mūra 
pilis, baznīcas, muižas, ūdensdzirnavas un vējdzirnavas un citi arheoloăiskie, arhitektūras un mākslas 
pieminekĜi. Nacionālais parks aizĦem aptuveni trešdaĜu no Siguldas novada. Gaujas nacionālais parks ir 
nemitīgā attīstībā. Izmantojot Eiropas Reăionālās attīstības fonda finansējumu, Siguldā, Baznīcas ielā 7 
uzcelts Dabas izglītības centrs „Baltā pils”. Līgatnes dabas takās apmeklētāji var vērot meža iemītniekus no 
rekonstruētajām skatu platformām un skatu torĦa, var paviesoties arī Apmeklētāju centrā. Kājāmgājēji 
Gaujas senieleju un tās neskarto dabu var iepazīt ejot pa tūrisma maršrutu no MurjāĦiem līdz pat Līgatnei. 
Siguldā darbojas arī Apmeklētāju centrs pie GūtmaĦalas. 

Nacionālajam parkam izveidotas piecas funkcionālās zonas: dabas rezervāta (stingrā režīma) zona (3668 
ha), dabas lieguma zona (32’655 ha), kultūrvēsturiskā zona (3501 ha), ainavu aizsardzības zona (40’303 
ha) un neitrālā zona (11’618 ha). 14 

Viens no pasākumiem kā nodrošināt labvēlīgu aizsardzības stāvokli ir dabas aizsardzības plānu izstrāde un 
to ieviešana, kā arī individuālo teritorijas izmantošanas un aizsardzības noteikumu izstrāde. Gaujas 
nacionālajam parkam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns 2004.–2013.gadam, savukārt tā aizsardzību un 
izmantošanas kārtību šobrīd nosaka 30.04.2010. likums „Gaujas nacionālā parka likums” un 02.05.2012. 
MK noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. 

Dabas liegums „Mazie Kangari” izveidots 1977.gadā 348 ha platībā. Teritorija veidota, lai aizsargātu osu 
valni, kuru klāj jauktie meži, un tā pakājē esošo BuĜĜu purvu. Konstatētas retas un aizsargājamas augu 
sugas, raksturīgas osu mežiem – Ruiša pūėgalve, smiltāja esparsete u.c.15 Bioloăiski bagāta ir liegumam 
blakus esošā teritorija – karjera ūdenskrātuve un mežs rietumu pusē.   

2003.gada nogalē dabas liegumam apstiprināts dabas aizsardzības plāns 2004.-2009.gadam (saskaĦā ar 
Latvijas Republikas vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministra R.VējoĦa 25.02.2011. rīkojumu 
Nr.125 „Par dabas aizsardzības plāna darbības termiĦa pagarināšanu” dabas lieguma „Mazie Kangari" 
dabas aizsardzības plāna darbības termiĦš pagarināts līdz 2014.gada 31.decembrim), tomēr nav 
apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Dabas lieguma teritorijas apsaimniekošanas mērėis ir ilgtermiĦā „Mazo Kangaru” lieguma teritorijā dabas 
daudzveidības saglabāšanai nodrošināt ăeoloăiskā un ăeomorfoloăiskā kompleksa, augu un dzīvnieku 
sugu un biotopu aizsardzību, pēc iespējas neiejaucoties dabiskajos procesos. 

Dabas liegums „Mežmuižas avoti” izveidots 1977.gadā 27 ha platībā. Galvenā vērtība šeit ir pieledēja 
sprostezera senkrasta nogāze, kurā atsedzas devona perioda dolomīti ar avotiem, ar gravām un dabisko 
meža biotopu. Avotu kaskādes lejas daĜā ir izveidots dzirnavezeriĦš, kur agultnē redzami devona zielie 
māli. Kopā ar vecio ūdensdzirnavu ēku šī ir viena no ainaviski bagātīgākajām un skaistākajām vietām 
Allažu pagastā, kuru intensīvi apmeklē tūristi, kā arī Allažu, Siguldas un Rīgas iedzīvotāji, lai paĦemtu 
avotu ūdeni. Izveidota dabas taka, ir informācijas stends un norādes, ierīkots stāvlaukums, sausās tualetes, 
atkritumu tvertnes un ugunskura vietas. Dabas liegumā sastopami arī tādi ES Biotopu direktīvas biotopi kā 
nogāžu un gravu meži, mēreni mitras pĜavas un boreālie meži. 

Dabas aizsardzības plāns dabas liegumam izstrādāts laika posmam no 2004.gada līdz 2009.gadam (dabas 
aizsardzības plāna darbības termiĦš dabas liegumam „Mežmuižas avoti” ir pagarināts līdz 2013.gada 
31.decembrim saskaĦā ar Vides ministra 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.2 „Par dabas aizsardzības plāna 
darbības termiĦa pagarināšanu”). Individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi nav apstiprināti. 
                                                 
14 http://daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/nacionalie_parki/gaujas_nacionalais_parks/  
15 http://daba.gov.lv/public/lat/ipasi_aizsargajamas_dabas_teritorijas/dabas_liegumi/mazie_kangari/%22%22/  
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Dabas lieguma apsaimniekošanas ilgtermiĦa mērėis ir dabas daudzveidības – floras, faunas, biotopu un 
avotu kompleksa saglabāšana un ar to saskaĦota dabas tūrisma, vides izglītības un rekreācijas iespēju 
attīstība. 

Ăeoloăiskais un ăeomorfoloăiskais dabas piemineklis „Ezernieku karsta kritenes” ir izveidots 1977.gadā 
~52 ha platībā. Tas ietver teritoriju, kurā visblīvāk un visdažādākās formās zemes virspusē izpaužas karsta 
parādības. Daudzās kritenēs ir ieauguši koki. Te atrodas divi karsta izcelsmes ezeri – Linezers un 
Vecezers, ielejveida kritene un piltuvveida kritenes jeb ponoras un neliela daĜa no Pandu purva, kura 
izcelsme, iespējams, ir saistīta ar karsta parādībām. Ap Linezeru un uz Pandu purvu ir izveidota dabas taka 
apmeklētājiem, uzstādīts informācijas stends, iekārtota tualete, atkritumu tvertne un ugunskura vieta. 

Mikroliegumā „Silzemnieki” ietverts ar aizsargājamām augu sugām bagāts mežs. SaskaĦā ar 30.01.2001. 
MK noteikumu Nr.45 „Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” V daĜas 
41.punktu, kas nosaka, ka „Informāciju par mikroliegumā esošo īpaši aizsargājamo sugu un biotopu 
atradnēm drīkst izplatīt tikai ar VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” atĜauju (pašlaik šo 
funkciju nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde), mikroliegumā esošās dabas vērtības netiek raksturotas 
publiski pieejamos materiālos, t.sk. Siguldas novada teritorijas plānojumā un Vides pārskatā. 

Izveides stadijā Siguldas novadā ir dabas liegums „Zušu – StaiĦu avoti”. Siguldas novada teritorijā atrodas 
14 mikroliegumi, izveides stadijā ir 1 mikroliegums, bet par vienu ir sagatavots zinātniskais pamatojums tā 
izveidei Allažu pagasta teritorijā. 

Siguldas novadā atrodas valsts aizsardzībā esoši aizsargājamie koki – dižkoki (informāciju skatīt Siguldas 
novada teritorijas plānojuma I sējumā „Paskaidrojuma raksts”). Jāatzīmē, ka kopumā novada teritorijā 
pēdējās desmitgadēs nav veikta datu bāzēs esošo dižkoku apsekošana un datu precizēšana. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā dižkokiem ir noteikta 10 m aizsardzības josla, mērot no vainaga 
projekcijas ārējās malas. Šajā aizsardzības joslā ir jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas 
pasargātu to sakĦu sistēmu un nodrošinātu dižkoku tālāku eksistenci, savukārt pašvaldībai būtu jāuzstāda 
atbilstošas informācijas zīmes („ozollapa” – dabas piemineklis), kas informētu par dabas objekta 
aizsardzības statusu. 

 
3.12. Bioloăiskā daudzveidība 

Bioloăiskā daudzveidība ir cieši saistīta ar zemes izmantošanas veidiem un zemes izmantošanas 
intensitāti. Jebkura jauna apbūves teritorija nozīmē, ka dabas teritorija ir tikusi ietekmēta vai pat zudusi, arī 
ceĜu paplašināšana un jaunu ceĜu būce rada īslaicīgu vai pat paliekošus zaudējumus bioloăiskai 
daudzveidībai. 

Lauksamniecības zemes sastāda ~32,6% no kopējās Siguldas novada teritorijas. Siguldas novadā ir 
attīstība lopkopība un augkopība, taču tās attīstība galvenokārt norit Siguldas pagasta teritorijā (Latvijas 
Lauksaimniecības Universitātes Zinātnes centrā „Sigra” norit arī lauksaimniecības zinātnieku izpētes darbi). 
Tāpat novadā ir visi priekšnoteikumi ekoloăiski tīras pārtikas ražošanai – novadā darbojas saimniecības, 
kas specializējušās augĜkopībā, biškopībā, lauku tūrismā un netradicionālo lauksaimniecības nozaru 
attīstībai. 

Novada teritorijā neatrodas nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes, kuru izmantošanu nosaka 
12.10.2010. MK noteikumi Nr.977 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”. 
Siguldas novada teritorijas plānojumā netiek noteiktas arī reăionālas nozīmes vērtīgās lauksaimniecības 
zemes. 

Pēc VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reăiona meliorācijas nodaĜas sniegtās 
informācijas teritorijas plānojuma izstrādei (2010.gada 15.februārī), Siguldas novadā 70% lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes ir meliorētas. Platību nosusināšanas objekti izbūvēti laikā no 1956. līdz 1993.gadam. 
Lai novērtētu meliorācijas sistēmu stāvokli, nepieciešams veikt meliorācijas sistēmu inventarizāciju. 
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Siguldas novads raksturojas kā mežiem bagāta teritorija. Meža zemju platība aizĦem aptuveni 52,5% no 
novada platības, bet AS „Latvijas Valsts meži” apsaimniekošanā ir 9401,3 ha zemes. Meža 
apsaimniekošanas funkciju izpildi realizē VAS „Latvijas Valsts meži” Rīgas reăionālā virsmežniecība, bet 
pašvaldību īpašumā esošās mežu zemes apsaimnieko vietējā pašvaldība. 

Mežiem, līdztekus ainavu veidošanas un koksnes ieguves funkcijām, ir liela nozīme arī ekoloăijā, erozijas 
samazināšanā, rekreācijā un gaisa attīrīšanā. Meži ir arī izkliedētā piesārĦojuma avots – slāpekĜa un 
fosfora notece. Mežsaimniecības nozare novadā nav attīstīta. Tas skaidrojams ar mežu atrašanos īpaši 
izdalītos mežu iecirkĦos, kas ir aizsargājami bioloăiskās daudzveidības saglabāšanai – mikroliegumos, 
aizsargjoslās un Gaujas nacionālā parka teritorijā. Meži, kas atrodas Siguldas novada teritorijā, pārsvarā ir 
meži, kas atrodas uz slapjām augsnēm. Siguldas novadā sastopami gandrīz visi Latvijā reăistrētie meža 
biotopi, piemēram, boreālie meži (biotopu kods 9010), skujkoku meži uz osiem (9060), prioritārie jaukto 
platlapju mežu (9020), nogāžu un gravu mežu (9180), purvainie mežu (9100) biotopi u.c. Mežos sastop arī 
vairākas Latvijā un Eiropā aizsargājamas augu, putnu un kukaiĦu sugas. 

Novadā purvu īpatsvars veido aptuveni 3% no novada platības, to ekosistēma ir nozīmīga gan klimata, gan 
ūdens režīma uzturēšanai. Novadā sastopami gan augstā tipa, jaukta tipa, pārejas tipa, gan zemā tipa 
purvi. Novadā atrodas Rinkas purvs (379 ha) un Jūdažu purvs (369 ha), BuĜĜu purvs (180 ha), Torfa III 
purvs (149 ha), Klajais (Sarkanais) purvs (84 ha), Pandu purvs (58 ha), Kapurgu purvs (135 ha), Tumšupes 
purvs (88 ha), daĜa Sudas purva (kopplatība – 2575 ha), Laugas purva (865 ha) un lielā KursuĜa purva (186 
ha). Sudas purvā atrodas Kārtūžu ezers (1,1 ha). Īpaši jāatzīmē Sudas purvs, kas izveidojies garā ieplakā, 
sauszemei pārpurvojoties. Sudas purva galvenā vērtība ir lielums, dabiskums, minerālaugsnes salas un 
distrofie purva ezeri. Daudzos mazos ezeriĦus vieno īpatnība – nabadzīgi ar augāju un barības vielām, 
īpašs ūdens sastāvs, tā dēvētais brūnūdens. Purvā ir bagāta putnu fauna, tā ir nozīmīga vieta 
caurceĜotājiem putniem, īpaši meža zosīm. 

Allažu pagastā ir sastopami arī nelieli avotkaĜėu purvi (Jaunzemu purviĦš) ar daudzām aizsargājamām 
augu sugām. Allažu pagastā esošā Pandu purva gadījumā jāĦem vērā tiešā saistība ar ăeoloăiski un 
ăeomorfoloăisko pieminekli „Ezernieku karsta kritenes”, jo arī purvs ir izveidojies kā kritene un neliela tā 
daĜa ir iekĜauta aizsargājamā dabas teritorijā. 

PĜavas atrodas galvenokārt lauksaimniecībā izmantojamās zemes, nedaudz arī mežos. PĜavās vērojama 
liela pĜavu tipu daudzveidība un bagāts floristiskais sastāvs. Bioloăiski vērtīgajās pĜavās pārstāvētas 
galvenokārt mitro un atmatu pĜavu biocenozes, mazāk ir sauso pĜavu biotopu u.c. Latvijas Dabas fonda 
realizētā projekta „PĜavu inventarizācija Latvijā” (2002-2007) ietvaros iegūtā informācija liecina, ka Siguldas 
novadā atrodas vairāki bioloăiski vērtīgi zālāji. PĜavu kā bioloăiskās daudzveidības glabātāju dzīvotnes 
apdraud divi pretēji procesi – intensīva lauksaimniecība un apsaimniekošanas pārtraukšana, jo pĜavu augi 
neaug ne mežā, ne tīrumā, bet pĜavu putniem izzūd piemērotas ligzdošanas vietas. TādēĜ dabisko zālāju 
saglabāšana un pareiza apsaimniekošana uzskatāma par vienu no prioritārajiem uzdevumiem 
lauksaimnieciskajā ražošanā. 

Galvenie riski, kuri apdraud biotopu un bioloăiskās daudzveidību novada teritorijā – kūlas dedzināšana, 
upju palieĦu un piekrastes pĜavu aizaugšana ar krūmājiem un neattīrītu vai daĜēji attīrītu sadzīves 
notekūdeĦu novadīšana ūdensobjektos no apdzīvotām vietām un viensētām. Savukārt apsaimniekošanas 
organizēšanā grūtības sagādā arī privātīpašnieku skaits (piemēram, dabas liegumā „Mežmuižas avotu 
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liegums” vai „Ereznieku karsta kritenēs”), tomēr ar dabas aizsardzības pārvaldes atbalstu un sadarbībā ar 
zemes lietotājiem dabas aizsardzības plānos paredzētās darbības tiek veiktas. 

Bioloăiskās daudzveidības monitorings ir valsts kompetencē un to koordinē Dabas aizsardzības pārvalde. 
Viena no monitoringa sastāvdaĜām ir īpaši aizsargājamo teritoriju (Natura 2000) monitorings. SaskaĦā ar 
2007.gadā sagatavoto ziĦojumu, Latvijā nedaudz vairāk kā trešdaĜa no biotopiem atrodas labvēlīgā 
aizsardzības statusā. 

 
3.13. Ainavas 

Ainavas jēdziens joprojām Latvijā nav skaidri definēts, tas tiek diskutēts no daudziem aspektiem un paliek 
vairāk kā subjektīvas uztveres fenomens. Ainava ir objektīva realitāte, zemes virsmas nogabals ar 
raksturīgiem dabas apstākĜiem un veidojumu, kā arī cilvēka radīto elementu sakopojumu. Ainava ir apvidus, 
cilvēku uztverta, kuras raksturs/iezīme ir dabas un/vai cilvēkfaktora darbības un mijiedarbības rezultāts. 

Lauku ainavas aizsardzība, veidošana un apsaimniekošana atbilstoši ainavas attīstības mērėiem ir svarīga, 
lai tiktu saglabātas Latvijai un tās novadiem raksturīgās ainavas, kas veicinātu iedzīvotāju piesaisti laukiem 
un tūrisma attīstību. Ainavu plānošanai jākĜūst par vienu no galvenajiem instrumentiem teritorijas 
ainaviskās un bioloăiskās daudzveidības saglabāšanā un paaugstināšanā. 

Siguldas novada Siguldas un Mores pagasta ainavu inventarizācija veikta Siguldas novada teritorijas 
plānojuma 2008.–2020.gadam izstrādes ietvaros, savukārt Allažu pagasta ainavu inventarizācija, kā arī 
Siguldas un Mores pagasta ainavu teritoriju precizēšana veikta 2011.gadā. 

Ainavu interpretācija veikta izmantojot dažādus izteiksmes līdzekĜus, kas uzskatāmi norāda uz teritorijas 
ainavisko sadalījumu, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu un tā aizsardzību, tādējādi veicot plānošanas 
pasākumus uzskatāmāk ir veikt iespēju un ietekmju analīzi. Tas Ĝauj ainavu aizsargāšanas un attīstības 
principus iekĜaut Siguldas novada teritorijas plānojumā. Viens no Siguldas novada teritorijas plānojuma 
mērėiem ir kopējās ainaviskās daudzveidības saglabāšana, nevis tikai konkrētu „skaisto” ainavu 
aizsardzība. Novada teritorijā ainaviskās vienības izdalītas, balstoties uz iepriekšējos pētījumos gūto 
informāciju, kartogrāfisko materiālu analīzi un novērojumiem dabā. Analīzes ietvaros izstrādāta ainaviskās 
struktūras karte, nosakot ainavu funkcionālos tipus un ainavisko vienību robežas. 

Lauku teritorijas ainaviskās daudzveidības kritēriji tika veikti atšėirīgi no pilsētvides analīzes. Balstoties uz 
praktisko izpētes procesu, vispārējām ainavu ekoloăiskajām un telpiskajām sakarībām, tiesību aktos 
noteiktajām normām un Siguldas novada teritorijas plānojumam izvirzītajiem nosacījumiem attiecībā pret 
ainavu aizsardzību, plānošanas darba gaitā izstrādāts Siguldas novada ainavu plāns. 

Ainavu plānā tiek izdalīti 2 ainavu veidi: ikdienas ainavas un īpašās ainavu telpas. Kā ikdienas ainavas 
definētas Latvijas apstākĜos plaši izplatītas laukainavas un mežainavas, kas īpaši neizceĜas pēc vizuālās un 
telpiskās struktūras. Savukārt īpašās ainavu telpas ir atšėirīgas un Siguldas novadam nozīmīgas ainavas. 
Siguldas novada teritorijas plānojumā tās ir piepilsētas un senās kultūrainavas. Izstrādātajā ainavu plānā 
tāpat noteikti un izpildīti īpaši skaisti ainavu apvidi, dabas un cilvēka darbības radīto risku vietas. Ainavu 
priekšnoteikumi integrēti Siguldas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos.16 

Vietām Siguldas novada ainavu apdraud lauksaimniecības zemju aizaugšana ar krūmiem un viensētu 
sabrukšana. Dabisko ainavu apdraud arī sinantropo augu sugu – Sosnovska latvāĦa, Kanādas zeltslotiĦas 
un puėu spriganes ieviešanās.17 

Novada telpiskajā plānotajā ilgtspējīgā attīstībā viens no nosacījumiem ainavas saglabāšanā ir degradēto 
un pamesto ražošanas un lauksaimniecības būvju apzināšana un uzĦēmēju iesaistīšana teritoriju 
sakopšanā un sanācijā. 

 

                                                 
16 Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2007.-2019., Siguldas novada dome, SIA „Vides eksperti”, 2008 
17 Vides pārskats Allažu pagasta teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam, Allažu pagasta padome, SIA „Nagla IF”, 2008 
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3.14. Kultūrvēsturiskais mantojums 

Siguldas novadam raksturīgs plašs kultūrvēsturiskais mantojums, kas mijiedarbībā ar dabiskajiem 
elementiem veido neatkārtojamu ainavu un veic tūrismu veicinošas funkcijas. 

Kopumā Siguldas novadā atrodas 45 valsts aizsardzībā esoši kultūras pieminekĜi, kuri apstiprināti ar LR 
Kultūras ministrijas 29.10.1998. rīkojumu Nr.12. Starp tiem ir gan mākslas, gan arhitektūras, gan 
arheoloăijas pieminekĜi, piemēram, pilis, baznīcas, pilskalni u.c. Siguldas novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma apraksts skatāms Siguldas novada teritorijas plānojuma Paskaidrojums rakstā. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā grafiski un tekstuāli noteiktas valsts nozīmes aizsargājamo 
pieminekĜu aizsargjoslas (aizsardzības zonas), savukārt divpadsmit no tiem noteiktas individuālās 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas), pamatojoties uz 2011.gadā SIA „Metrum” izstrādāto individuālo 
aizsargjoslu projektu, kas izstrādāts atbilstoši 19.07.2003. MK noteikumiem Nr.392 „Kultūras pieminekĜu 
aizsargjoslu (aizsardzības zonu) noteikšanas metodika”. 

Bez valsts aizsardzībā esošajiem kultūras pieminekĜiem Siguldas novada teritorijas plānojumā noteikti 84 
novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti. Tie ir objekti, kuriem nav piešėirta valsts nozīme, 
apstiprinot tos ar likumdošanas aktiem, bet ir svarīga nozīme novada mērogā. Ar plānošanas dokumentu 
tiek vērsta uzmanība uz kultūrvēsturisko nozīmi, tiek noteiktas prasības to saglabāšanai, bet aizsargjoslas 
(aizsardzības zonas) netiek noteiktas. 

 
3.15. Vides kvalitātes karstie punkti 

3.15.1. PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas 

PiesārĦotās vietas var būt – augsne, zemes dzīles, ūdens, dūĦas, ēku un ražotĦu teritorijas. Lai 
piesārĦotās vietas neapdraudētu vidi, cilvēku veselību un dzīvību, tiek nodrošināta šo vietu inventarizācija 
un uzskaite, lai pēc tam varētu veikt to sanāciju. 

Kā piesārĦotas un potenciāli piesārĦotas tiek uzskaitītas vietas (ražošanas uzĦēmumi, naftas bāzes, 
sadzīves atkritumu izgāztuve, autotransporta uzĦēmumi, fermas, degvielas uzpildes stacijas utt.), kurās ir 
notikusi vai notiek saimnieciskā darbība, kas atstāj, vai arī varētu atstāt, piesārĦojošu ietekmi uz vidi. Šajā 
reăistrā iekĜaujami ne tikai objekti, kas jau piesārĦo vidi, vai arī ir aizdomas par potenciālu piesārĦojumu, 
bet arī tie uzĦēmumi, kas pašreiz piesārĦojumu nerada, bet to darbība saistās ar augstu piesārĦojuma 
bīstamības potenciālu. Novada teritorijā praktiski nav lielu rūpniecības uzĦēmumu, kas sekmētu vides 
piesārĦošanu, tādēĜ lielākā piesārĦojošu vielu koncentrācija rodas un to ietekme novērojama ap transporta 
maăistrālēm un degvielas uzpildes stacijām. 

2003.–2005.gadā visā Latvijas teritorijā tika veikta piesārĦoto vietu apzināšana un uzskaite. Informācija ir 
apkopota LVĂMC datu bāzē par piesārĦotajām un potenciāli piesārĦotajām vietām18. Datu bāzē 
piesārĦotās vietas ir iedalītas 2 kategorijās: 

� Potenciāli piesārĦota vieta, kur, Ħemot vērā teritorijas izmantošanas veidu, ilgumu un citus 
apstākĜus, iespējams grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums; 

� PiesārĦota vieta, kur, veicot apsekojumu, konstatēts grunts un/vai gruntsūdens piesārĦojums. 

SaskaĦā ar LVĂMC datu bāzē pieejamo informāciju, Siguldas novadā ir 3 piesārĦotas un 8 potenciāli 
piesārĦotas vietas (skatīt 6.un 7.tabulu). 

 

 

 

 

 

                                                 
18 http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html 
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6.tabula. PiesārĦotas vietas Siguldas novadā 

Vieta Sīkāks tipa apraksts 
Tuvumā 

īpaši jūtīgs 
objekts 

Skaidrojums 
par objekta 
lietošanu 

Vietas 
apska-

tes 
gads 

„Latvijas Nafta” 
DUS, Vidzemes 
šoseja 67, Sigulda, 
kadastra 
Nr.80150032208 

Degvielas uzpildes stacija. 90–gadu sākumā 
apkārtējo māju akās tika konstatēti naftas 
produkti. Gruntsūdens novērojumu akās nav 
konstatēti naftas produkti. Kopējais aktīvā 
laika periods ir 50 gadi. Tuvākā aka 20 m 
attālumā, tuvākās mājas 20 m attālumā. 
Tuvākā upe Gauja – 1500 m attālumā. 

nav 
Degvielas 

uzpildes stacija 
2004 

Bijušais Siguldas 
sadzīves 
pakalpojumu 
kombināts, 
Siguldas pagasts 

Bijusī ėīmiskā tīrītava, pirts, veĜas mazgātava 
un katlu māja. Katlu māju apkurināja ar šėidro 
kurināmo, avārijas rezultātā gruntī noplūda 
naftas produkti ~1990.g. Kopējais aktīvā laika 
periods ir 35 gadi. Tuvākā aka 50 m attālumā, 
tuvākās mājas 50 m attālumā. Tuvākā upe 
Gauja – 1000 m attālumā.  

nav Nelieto 2004 

SIA „Baltic Pork”, 
„Krastmalas”, 
Allažu pagasts, 
kadastra 
Nr.80420070091 

Cūku ferma ar vircas tvertnēm un dzīvnieku 
kapsētu. Ilgstoša vircas noplūdes gruntī. 
Kopējais aktīvā laika periods ir 30 gadi.  
Atrodas 50 m attālumā no Tumšupes, tuvākā 
aka 100 m attālumā un tuvākās mājas 50 m 
attālumā. 

nav Cūku ferma 2004 

Avots: VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’, 2011 

7.tabula. Potenciāli piesārĦotas vietas Siguldas novadā 

Vieta Sīkāks tipa apraksts 
Tuvumā 

īpaši jūtīgs 
objekts 

Skaidrojums 
par objekta 
lietošanu 

Vietas 
apskate, 

gads 

Bijusī „Lauktehnika”, 
Siguldā, Pulkveža 
Brieža iela 113, 
kad.nr.80940040013 

Mašīnu remonts, degvielas glabāšana, 
uzpilde, metālapstrāde, kopējais aktīvā 
laika periods 30 gadi. Tuvākā upe, strauts 
- Vējupīte, 50 m, gruntsūdens līmenis 
1,5–2 m, tuvākā aka 200 m, tuvākās 
mājas 150 m. 

nav 
Metālapstrāde, 
kokapstrāde 

2004 

Katlu māja Siguldā, 
Vildogas ceĜš 1, 
kadastra 
Nr.80150030701 

Katlu māja, agrāk kurināja ar šėidro 
kurināmo, kopējais aktīvā laika periods 40 
gadi. Tuvākā upe, strauts – Vējupīte, 500 
m, gruntsūdens līmenis 2 m, tuvākās 
mājas 300 m. 

nav Katlu māja 2004 

Gaujas Nacionālais 
Parks pie Vējupītes 
Siguldā, Pulkveža 
Brieža iela 109, 
kadastra Nr.801500213 

Naftas produktu avārijas noplūdes 
rezultātā pie Siguldas katlu mājas ~ pirms 
20 gadiem savāktais mazuts kopā ar 
grunti ir bijis apglabāts bedrēs pie 
Vējupītes, kopējais aktīvā laika periods 20 
gadi. Tuvākā upe, strauts - Vējupīte, 5–20 
m, tuvākā aka 300 m, tuvākās mājas 300 
m. 

nav 
Gaujas 

Nacionālais 
parks 

2006 

Bijusī VZDS „Sigulda” 
naftas bāze, Siguldas 
pagasts 

Bijusī naftas produktu glabātuve un 
uzpilde, kopējais aktīvā laika periods 30 
gadi. Tuvākā upe, strauts – Vējupīte, 250 
m, gruntsūdens līmenis 2 m, tuvākās 

mazdārziĦi 
0 m 

Demontē naftas 
bāzi, griež 
mucas 

2004 
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mājas 150 m. 

Bijušās mehāniskās 
darbnīcas „Amati”, 
Allažu muiža, Allažu 
pagasts 

Bijusī degvielas glabātuve un 
mehāniskais sektors, kopējais aktīvā laika 
periods 35 gadi. Tuvākais ezers, dīėis – 
400 m, upe, strauts – 400 m, tuvākās 
mājas 50 m attālumā. 

nav Nelieto 2004 

Bijušās siltumnīcas 
„HRS”, Allažu pagasts 

Bijušās siltumnīcas un degvielas 
noliktava. Iespējams grunts piesārĦojums 
ar naftas produktiem, dzīvsudrabu, 
pesticīdiem. Kopējais aktīvā laika periods 
– 30 gadi. Tuvākā upe, strauts – 500 m, 
tuvākā aka un 100 m attālumā. 

nav Nelieto 2004 

Bijusī DUS, Allažu 
pagasts 

Pamesta DUS. Grunts un gruntsūdens 
piesārĦojums ar naftas produktiem. 
Kopējais aktīvā laika periods – 30 gadi. 
100 m attālumā atrodas DūĦupe, tuvākā 
aka un māja 300 m attālumā. 

nav Nelieto 2004 

Katlu māja, 
mehāniskās darbnīcas, 
Allažu pagasts 

Bijusī katlu māja, mehāniskās darbnīcas, 
tehnikas mazgāšanas laukums. Grunts 
piesārĦojums ar naftas produktiem. 
Kopējais aktīvā laika periods – 20 gadi. 
300 m attālumā atrodas DūĦupe. Tuvākā 
aka 150 m attālumā, bet tuvākā māja 80 
m attālumā. 

1000 m 
attālumā 

Nelieto 2004 

Avots: VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs’’, 2011 

PiesārĦoto teritoriju novada teritorijā nav būtiski daudz, taču paaugstinātos riska faktorus rada potenciāli 
piesārĦoto vietu atrašanās pilsētas teritorijā. 

Piemērojot principu „piesārĦotājs maksā”, piesārĦojuma draudu novēršanā, piesārĦoto vietu teritoriju 
sakopšanā un sanācijā, ja tas nepieciešams, iesaistāmi piesārĦojuma radītāji, teritorijas īpašnieki un/vai 
apsaimniekotāji atbilstoši integrēto atĜauju nosacījumiem. 

3.15.2. Rūpnieciskā riska objekti 

Ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369 „Par Valsts civilās aizsardzības plānu” tika apstiprināts Valsts civilās 
aizsardzības plāns, kurā paredzēti preventīvie, gatavības un seku likvidācijas pasākumi praktiski visiem 
Latvijas valstī iespējamiem apdraudējumu veidiem, ietverot kā dabas, tā tehnogēnās katastrofas. 
Tehnogēno katastrofu risks saistīts ar bīstamo ėīmisko un naftas produktu tranzītu caur teritoriju un šo 
produktu pārvietošanu, kas atrodas apdzīvotās vietās vai tuvu tām. Latvijā pieaug gan dažādu kravu 
tranzīta plūsma caur valsts teritoriju, gan cilvēku pārvietošanās no citām valstīm uz vai caur Latviju. Līdz ar 
to pieaug tehnogēno (transporta) avāriju risks. SaskaĦā ar Valsts civilās aizsardzības plānu Siguldas 
novadā identificēti šādi riskus radoši objekti: 
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• Valsts nozīmes autoceĜš A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene); 
• Maăistrālais gāzes vads Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna 

pazemes gāzes krātuve un gāzes regulēšanas stacija „Sigulda”.19 

Valsts nozīmes autoceĜš A2 Rīga – Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) ir nacionālas nozīmes 
paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorija. Valsts galvenajam autoceĜam raksturīga intensīva 
tranzīta kustība un pa to tiek pārvadātas arī bīstamas kravas – auto degviela, gāze, ėīmiskas vielas, u.c. 
Notiekot ceĜu satiksmes negadījumam, šīs kravas var nokĜūt apkārtējā vidē, radot ievērojamu piesārĦojumu 
un akūtus draudus cilvēku veselībai vai pat dzīvībai. Šādā gadījumā ir iespējamas arī ugunsgrēka draudi. 
Šie riski tieši var skart teritoriju vairāku desmitu metru attālumā no autoceĜa, bet netieša izplatība var 
sasniegt simtiem metru. AutoceĜš A2 rada paaugstinātu bīstamību gājējiem. Autotransporta avārijas var 
izraisīt autotransporta tehniskais stāvoklis, satiksmes drošības noteikumu neievērošana, neapmierinošs 
autoceĜu segums un terorisms. 

Maăistrālais gāzes vads Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve, Pleskava – Inčukalna pazemes 
gāzes krātuve un gāzes regulēšanas stacija „Sigulda” apgādā pilsētu ar dabasgāzi. Maksimālais darba 
spiediens gāzes vados var sasniegt līdz 55 bar. Tehnogēno katastrofu risks pastāv cauruĜvada plīsuma 
varbūtībā ar tam sekojošu sprādzienu un ugunsgrēku, kā rezultātā var iet bojā cilvēki un rasties gaisa 
piesārĦojums. Lai samazinātu šāda negadījuma potenciālās sekas, maăistrālajam gāzes vadam ir noteikta 
drošības aizsargjosla un noteikti būvniecības un citi ierobežojumi. Maăistrālajos gāzes vados, kuri šėērso 
Latvijas teritoriju, pēc katriem 20–25 km ir ierīkoti aizvari dabasgāzes padeves pārtraukšanai. 

Risku rada arī dzelzceĜa līnija Rīga – Lugaži – valsts robeža, kas šėērso Siguldas novadu. Pa to tiek 
pārvadātas visas tās bīstamās kravas, kas tiek iekrautas un pārkrautas novadam tuvākajā bīstamo kravu 
iekraušanas stacijā „Ropaži”. Avārijas situācijas izpausmes šeit neatšėiras no autoceĜa riskiem, bet mērogi 
var būt daudz lielāki un sekas – smagākas. Kompleksa riska avots ir autoceĜu un dzelzceĜa šėērsojuma 
vietas, kur negadījuma iespējas ir ievērojami paaugstinātas. Šajos objektos pieaugot avārijas bīstamības 
iespējamībai notikuma sekas var mainīties no nenozīmīgām līdz katastrofālām, Ħemot vērā to, ka bīstamās 
kravas pārvadā arī gar apdzīvotām vietām, radot apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tās var mazināt 
ar pārbrauktuvju tehniskā stāvokĜa uzlabošanu u.c. drošības uzlabošanas pasākumiem. DzelzceĜa avārijas 
var izraisīt ritošā sastāva vai dzelzceĜa infrastruktūras bojājumi (piemēram, savstarpēja vilcienu sadursme 
pārmiju bojājumu rezultātā), dzelzceĜa darbinieku kĜūdas vai trešo pušu neatĜautas un nelikumīgas darbības 
(piemēram, terora akti uz dzelzceĜa) u.c. 

Automaăistrāles un dzelzceĜa līnijas klātbūtne, neizslēdz avāriju riska gadījumus, it sevišėi bīstamo kravu 
pārkraušanā un pārvadāšanā. Avārijas uz dzelzceĜa un autotransporta avārijas var izraisīt sprādzienus, 
ugunsgrēkus vai arī bīstamo ėīmisko vielu noplūdi, radot cilvēku upurus un vides piesārĦošanu. Rīcības 
ārkārtas gadījumā paredzēts plānot atbilstoši Siguldas novada civilās aizsardzības plānam. 

Kā riska teritorijas novadā atzīmētas arī SIA „Bobsleja un kamaniĦu trase „Sigulda””, slēpošanas trases, 
teritorijas starp dzelzceĜu un autoceĜu A2. Iespējamās avārijas situācijas ir amonjaka noplūde un 
ugunsgrēks. Avārijas gadījumā, nonākot amonjakam vidē, būtiski var piesārĦot Gauju. UzĦēmumā 
izstrādāts „Riska samazināšanas pasākumu plāns” un „Civilās aizsardzības sakaru un apziĦošanas 
shēma”. 

Kā potenciāls riska avots varētu būt SIA „Baltic Pork”, kas lielā apjomā nodarbojas ar cūkkopību Allažu 
pagastā. Allažmuiža ar aptuveni 210 iedzīvotājiem atrodas ap 800 m ZA virzienā no SIA „Baltic Pork“ cūku 
kompleksa „Krastmalas“. Fermai pieguĜošās ir mežu un purvu teritorijas, meliorētās teritorijas, gar fermu 
ved autoceĜš Garkalne – Alauksts. 400 m attālumā no fermas atrodas Allažmuižas parks, kas ir iekĜauts 
tūrisma maršrutā. SaskaĦā ar spēkā esošo Siguldas novada teritorijas plānojumu, SIA „Baltic Pork“ zemes 
gabalu teritorijas izmantošanas veids ir ražošanas, noliktavu un komunālo objektu apbūves teritorija. 
Tumšupe robežojas ar cūku kompleksa teritoriju. 

                                                 
19 Valsts civilās aizsardzības plāns (apstiprināts ar 09.08.2011. MK rīkojumu Nr.369) 
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Būtiskāko ietekmi uz vides kvalitāti līdz šim atstājušas cūku kompleksa radītās smakas un gruntsūdeĦu 
piesārĦojums ar nitrātiem. No vides piesārĦošanas viedokĜa joprojām bīstama ir bijusī lopu kapsēta, kas 
funkcionēja pirms SIA „Baltic Pork” darbības uzsākšanas saimniecības „Krastmalas” teritorijā. Lai 
kontrolētu šo vēsturisko piesārĦojuma avotu kopš 2002.gada SIA „Ekopartneris” veic gruntsūdeĦu 
monitoringu pavasarī un rudenī kompleksa teritorijā izveidotajos urbumos. Pārskatā par 2010.gada 
monitoringa darbu izpildi secināts, ka „cūku audzēšanas kompleksa teritorijā gruntsūdeĦu piesārĦojums ir 
ar izteiktas samazināšanās tendenci.” Vienlaikus arī tiek atzīmēts, ka 2010.gada monitoringa rezultāti 
liecina, ka pavasarī vecākajā kompleksa teritorijas daĜā 3. un 4.urbumā, kas atrodas šėidrmēslu krātuves 
tuvumā un gruntsūdeĦu plūsmas virzienā uz Tumšupi, tika konstatēti augsti amonija slāpekĜa, kopējā 
slāpekĜa un nitrātu satura rādītāji, kas pārsniedza „C” robežvērtību. Augsta amonija slāpekĜa koncentrācija 
liecina par grunts piesārĦojumu ar cūku izdalījumu produktiem, bet stabili augsta slāpekli saturošo 
komponentu koncentrācija apstiprina bijušās lopu kapsētas negatīvo ietekmi uz gruntsūdeĦu kvalitāti. Citu 
piesārĦojošo vielu saturs novērošanas urbumos nepārsniedz pieĜaujamās koncentrācijas. 

Sūdzības par traucējošām smakām no kompleksa joprojām tiek saĦemtas gan Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reăionālajā vides pārvaldē, gan arī SIA „Baltic Pork”. Lai gan 2011.gadā veiktais smaku emisiju 
aprēėins un izkliedes modelēšanas rezultāti neuzrāda normatīvu pārsniegumu, taču reālie apstākĜi ir 
mainīgi, tos tieši ietekmē konkrētie meteoroloăiskie apstākĜi, kūtsmēslu uzglabāšana krātuvēs (cieta virsējā 
slāĦa, pārseguma esamība), pielietotie tehniskie līdzekĜi kūtsmēslu izkliedei un darba kultūra uzĦēmumā. 

UzĦēmumā kopumā ir 77 smaku avoti. Smakas neorganizēto emisiju avoti ir ventilācija no novietnēm un 
šėidrmēslu krātuves, šėidrmēslu izvešana un izkliede. No krātuvēm izplūstošā smaka raksturojama kā cūku 
kūtsmēslu smaka, galvenās piesārĦojošās vielas ir amonjaks un sērūdeĦradis. Lai samazinātu smakas 
intensitāti, šėidrmēslus ir paredzēts pārstrādāt biogāzes ražotnē. 

SaskaĦā ar Siguldas novada domes 29.07.2009. lēmumu, ir akceptēta iecere teritorijā būvēt biogāzes 
ražotnes un koăenerācijas staciju (01.10.2010. tika noslēgts nodomu protokols starp SIA „Baltic Pork” un 
SIA „BP Energy” par kūtsmēslu piegādi un siltumenerăijas piegādi). 15.07.2010. Siguldas novada būvvaldē 
saskaĦots būvprojekts un izsniegta būvatĜauja. Savukārt 2014.gadā plānots pabeigt veterināri sanitārās 
caurlaides rekonstrukciju un uzstādīt sadzīves notekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas (sākotnēji 
attīrīšanas iekārtas tika plānots uzstādīt jau 2007.gadā). UzĦēmums iesniegumā par atĜaujas saĦemšanu 
nebija sniedzis ziĦas par plānoto iekārtu tipu un jaudu, kā arī plānoto izplūdes vietu pirms izplūdes 
meliorācijas grāvī, lai nepieĜautu Tumšupes piesārĦošanu. 

Novērtējot piesārĦojuma izkliedes aprēėinu rezultātus, ko veica SIA „Estonian, Latvian & Estonian 
Environment” 2011.gada augustā – septembrī, secināja, ka „aprēėinātā smakas koncentrācija attiecībā pret 
smakas mērėlielumu ir nozīmīga, bet aprēėinātās smakas koncentrācijas nevienā gadījumā nepārsniedz 
noteikto mērėlielumu. Līdz ar to nav pamata izstrādāt smakas emisijas samazināšanas plānu”, tomēr Valsts 
vides dienesta Lielrīgas reăionālā vides pārvaldes 02.12.2011. izsniegtajā atĜaujā A kategorijas 
piesārĦojošai darbībai norādījusi, ka aprēėini ne vienmēr atbilst reālajiem apstākĜiem, tāpēc arī traucējošas 
smakas kompleksa apkārtnē tiek laiku pa laikam reăistrētas un arī saĦemtas iedzīvotāju sūdzības gan par 
smakām, kas rodas no kompleksa, gan smakām mēslu izkliedes un iestrādes laikā dažādos, iespējams, 
mēslu izkliedei nelabvēlīgos meteoroloăiskos apstākĜos.20 

Tāpat jāatzīmē, ka biogāzes stacijas darbība saistīta ar paaugstinātu risku (ugunsgrēks, sprādziens), tāpēc 
pirms darbības uzsākšanas būtu nepieciešams izstrādāt atbilstošu avārijas rīcības plānu un turpmāk 
jānodrošina nepārtraukts stacijas darbības parametru monitorings un kontrole. 

AtĜauja B kategorijas piesārĦojošai darbībai izsniegta arī SIA „Wesemann – Sigulda” (izdota 20.07.2010.). 
Katlu māja Siguldā, Pulkveža Brieža ielā 109 darbojas kopš 1978.gada. UzĦēmums pievērš uzmanību tam, 
lai siltumenerăijas ražošanā pēc iespējas tiktu izmantotas siltumenerăijas ieguves tehnoloăiskās iekārtas, 
kurās kā kurināmo izmanto atjaunojamos energo resursus (koksnes šėeldu). Nākotnē, saskaĦā ar Siguldas 

                                                 
20 Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālās pārvaldes 02.12.2011. izdotā atĜauja A kategorijas piesārĦojošai darbībai 
RI11IA0010 
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pilsētas siltumapgādes attīstības plānu, ir plānota daĜēja siltumenerăijas un elektroenerăijas ražošana 
iekārtā koăenerācijas režīmā, uzstādot atbilstošas jaudas koăenerācijas iekārtas. 

B kategorijas atĜauja Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” Allažu filiāles notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtām un katlu mājai izsniegta 31.03.2011. Katlu māja nodrošina sociālās aprūpes centra ēkas ar 
siltumapgādi un karstā ūdens piegādi. Sadzīves notekūdeĦi, kas rodas aprūpes centra darbības rezultātā, 
tiek attīrīti bioloăiskās attīrīšanas iekārtā. Ėīmiskās vielas un produkti notekūdeĦu attīrīšanas procesā 
netiek izmantoti. Kā kurināmo izmanto tikai malku. AkmeĦogĜu izmantošana paredzēta tikai tādā gadījumā, 
ja malkas piegāde nav iespējama. 

SIA „Neste Latvija” automātiskajai degvielas uzpildes stacijai B kategorijas atĜauja izsniegta 08.03.2010. 
(grozījumi 26.08.2011.). 

Siguldas novada teritorijas plānojuma pašreizējās izmantošanas kartēs attēlotas arī pamesto objektu 
teritorijas, kas, galvenokārt, ir pamestas ražošanas teritorijas. Lai iesaistītu šos funkcionālos elementus 
novada struktūrā, arī perspektīvā, veicot sakopšanas un sanācijas darbus, tiek plānota šo teritoriju 
izmantošana. 

Siguldas novadā neatrodas uzĦēmumi, uz kuriem attiecas 19.07.2005. MK noteikumi Nr.532 „Noteikumi 
par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem”. 
 
3.12.3. Ekoloăiskā riska teritorijas 

Kā paaugstināta ekoloăiskā riska teritorijas Siguldas novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas 
teritorijas: 

1) Transporta avāriju riska josla Gaujas nacionālā parka teritorijā un Siguldas pilsētas teritorijā starp 
dzelzceĜu un Vidzemes šoseju; 

2) Augsnes erozijas attīstības areāli (teritoriāli saistās ar Pakaušu pauguraini, Kārtūžu – Akseles 
paugurvalni un Eglenes pauguraini un Turaidas pilskalna nogāzēm); 

3) Gravu veidošanās riska josla Gaujas senielejas malā Nurmižu (Vildogas) aizsargājamo ainavu 
zonā (Gaujas nacionālā parka teritorijā) un Siguldas pilsētas teritorijā, kā arī Allažu Sauleskalna 
apkārtnē; 

4) Derīgo izrakteĦu ieguves vietas; 
5) Nurmižu muiža ar apkārtni (Gaujas nacionālā parka teritorijā), kas ir sena vieta (pašreiz destruktīva 

vide) un vizuāli un ekoloăiski jutīga teritorija; 
6) Jūdažu un Ummuru ezeru apkārtne, kur riski saistās ar augošajām apbūves slodzēm, ezeru 

krastmalu pieejamības samazināšanos, ezera ūdens piesārĦošanu, kas apdraud peldvietu 
izmantošanu; 

7) Applūstošās teritorijas Gaujai, Vējupītei un Tumšupei; 
8) Karsta procesu darbības bīstamās teritorijas Allažu pagasta teritorijā - Ezernieku karsta kritenes, 

Velna dīėa un Veău dīėu rajonā; 
9) Pamestās un vizuāli piesārĦotās vietas (neapdzīvotas lauku sētas, bijušās muižas vai to drupas, 

bijušie ražošanas objekti, bijušie karjeri u.tml.). 

Siguldas novada teritorijas plānojums risina šo risku samazināšanu vai izskaušanu. Tā, piemēram, lai 
samazinātu slodzi uz Jūdažu un Ummuru ezeru, teritorijas plānojumā ierosināts izstrādāt piekrastes 
aizsargjoslu apsaimniekošanas plānus šiem ezeriem un to apkārtnei, ainavu telpai ap Roėēnu ūdenskrātuvi 
– ainavu plānu, savukārt gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz virszemes ūdeĦu novadīšana, 
gravu gultĦu nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā applūstošās teritorijas ir attēlotas atbilstoši 03.06.2008. MK 
noteikumiem Nr.406 „Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”. Pārējiem virszemes 
ūdensobjektiem novada teritorijā, izĦemot Vējupīti un Tumšupi, saskaĦā ar pašvaldības sniegto informāciju, 
applūstošās teritorijas netiek konstatētas. 
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Salīdzinoši liela problēma Siguldas novadā ir arī Sosnovska latvāĦu izplatība (Siguldas novada teritorijas 
plānojumā noteiktas kā vides riska teritorijas), radot nozīmīgu bioloăisku piesārĦojumu dabisko ekosistēmu 
un sugu aizsardzībā, kā arī tradicionālās ainavas vizuālās vērtības saglabāšanā. Siguldas novadā saskaĦā 
ar Siguldas novada domes 23.03.2011. lēmumu (protokola Nr.6§44) ir izstrādāts LatvāĦa izplatības 
ierobežošanas pasākumu plāns Siguldas novadā laika posmam no 2011.–2017.gadam. 

 
3.16. Iespējamās izmaiĦas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots 

Teritorijas plānojums un tā nosacījumi ir saistoši gan sabiedrībai kopumā, gan uzĦēmējiem, kas veic vai 
plāno veikt saimniecisko darbību Siguldas novadā. Teritorijas plānojuma esamība nodrošina ilgtspējīgu 
teritorijas attīstību un pieejamo resursu saprātīgu izmantošanu, Ħemot vērā visu ieinteresēto pušu un 
normatīvo aktu prasības, ko nav iespējams nodrošināt bez teritorijas plānojuma. 

Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā tika apkopota un apzināta pieejamā informācija un 
dažāda līmeĦa nozaru politikas dokumenti, kas var ietekmēt novada teritorijas attīstību un teritorijas 
plānojuma piedāvātie risinājumi. Apkopojot šo informāciju vienotā dokumentā, veidojas priekšstats par 
teritorijas izmantošanas perspektīvu un iespējamām vides problēmām. 

Būtiskākā plānojuma sastāvdaĜa ir teritorijas zonējums, kas nosaka katras konkrētās teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu, ievērtējot vides un sociāli – ekonomiskos apsvērumus un kā tas tiek apvienots ar 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšanu. 

Neizstrādājot teritorijas plānojumu, pastāv iespēja, ka iedzīvotāji vai uzĦēmēji varētu realizēt darbības, kas 
būtu pretrunā ar konkrētu teritoriju izmantošanas mērėim un vides aizsardzības, aizsargjoslu un citām 
normatīvo aktu prasībām. Plānošanas dokumenta īstenošana sekmētu novada teritorijas saimnieciskās 
dzīves, jo īpaši būvniecības procesu sakārtošanu, savukārt plānošanas dokumenta nerealizēšana veicinātu 
haotisku attīstību (Ħemot vērā, ka spēkā esošiem Siguldas novada un Allažu pagasta teritorijas 
plānojumiem ir atšėirīgas teritorijas izmantošanas un būvniecības prasības), kas ne tikai var apdraudēt 
esošos bioloăiski vērtīgos biotopus, bet arī ievērojami aizkavētu centralizētu ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkla attīstību. 

Nereglamentēta zemes gabalu sadalīšana, lauksaimniecības un mežu zemju transformācija un apbūve, tai 
skaitā haotiska ražošanas uzĦēmumu izbūve, derīgo izrakteĦu ieguve un atkritumu deponēšana apdraud 
gan putnu un dzīvnieku migrāciju, gan reto augu sugu atradnes, gan aizsargājamās dabas teritorijas un 
biotopus, var tikt izjaukta kultūrvēsturiskā struktūra un degradēta ainava kopumā. Teritorijas plānojums pēc 
tā apstiprināšanas nodrošinās teritorijas mērėtiecīgi plānotu attīstību ilgtermiĦā un finanšu līdzekĜu, tai 
skaitā ES fondu, piesaisti. 

Savukārt, nenoteikts un neplānots apbūves teritoriju nodrošinājums ar inženierapgādes komunikācijām 
veicinātu augsnes un pazemes ūdeĦu piesārĦošanu ar sadzīves notekūdeĦiem un virszemes ūdeĦu 
eitrofikāciju, kā rezultātā samazinātos to bioloăiskā daudzveidība un pieaugtu risks cilvēku saslimstībai ar 
infekcijas slimībām. 

Pašreizējais vides stāvoklis Siguldas novadā kopumā vērtējams kā labs, bet lai to saglabātu, nepieciešams 
ievērot Siguldas novada teritorijas plānojumā noteiktās prasības zemes izmantošanai. 
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4. VIDES STĀVOKLIS TERITORIJĀS, KURAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANA VAR 
BŪTISKI IETEKMĒT 

Pašvaldības teritorijas plānojums ir dokuments, kura īstenošana atstāj ievērojamu ietekmi uz visas 
teritorijas attīstību, arī uz dabas un vides stāvokli. No teritorijas plānojuma kvalitātes lielā mērā ir atkarīga 
dabas vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

Siguldas novada teritorijas salīdzinoši nelielais attālums pēdējos gados ir veicinājis ne tikai nekustamā 
īpašuma tirgus aktivitāti, bet arī virkni jaunu būvniecību – gan dzīvojamo ēku, gan pakalpojumu un 
ražošanas objektu būvniecību. Teritoriju šėērso vairāki transporta koridori, kas padara to pieejamu. Strauja 
attīstība ir Ĝāvusi attīstīties arī inženierapgādei – tiek realizēti ūdensaimniecības attīstības projekti, izbūvēti 
gāzes tīkli un jauni ceĜi, kas kopumā palielina slodzi uz teritoriju. 

Kopumā var secināt, ka, izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, vides aizsardzības politikas 
mērėi un dabas aizsardzības normatīvie akti tiek ievēroti. No vides un dabas aizsardzības viedokĜa 
nozīmīgākie no tiem ir normatīvie akti, kas regulē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu, un kas 
nosaka aizsargjoslu ievērošanas nepieciešamību noteiktajās teritorijās. 

Izvērtējot vides stāvokli teritorijās, kuras plānošanas dokumenta īstenošana var būtiski ietekmēt no vides 
aizsardzības viedokĜa, nozīmīgas ir šādas teritorijas: 

1) Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas; 
2) Ar komunālajiem pakalpojumiem saistītās teritorijas; 
3) Esošās un plānotās apbūves teritorijas; 
4) Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas; 
5) Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas; 
6) Meži un lauksaimniecības zemes. 

 
4.1. Ar inženiertehnisko apgādi un satiksmes infrastruktūru saistītās teritorijas 

Satiksmes infrastruktūra un inženierkomunikācijas ir vieni no svarīgākajiem elementiem, kas ietekmē 
Siguldas novada uzĦēmējdarbības attīstību un novada telpisko struktūru. Novadu šėērso arī divas svarīgas 
transporta maăistrāles ar intensīvu transporta plūsmu: valsts galvenais autoceĜš A2 Rīga – Sigulda – 
Igaunijas robeža (Veclaicene) un Rīga – Lugaži – valsts robeža dzelzceĜa līnija. 

CeĜi kopumā veido labi attīstītu ceĜu tīkla karkasu, kas nodrošina piekĜūšanu galvenajām apdzīvotajām 
vietām un ražošanas objektiem, tomēr jāatzīmē, ka salīdzinoši daudz ir pašvaldības ceĜu un ielu ar grants 
segumu, kas negatīvi ietekmē gaisa kvalitāti. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītas 
prasības jaunu ceĜu/ielu izbūvei. 

Viens no Siguldas novada teritorijas plānojumā izvirzītajiem alternatīvajiem risinājumiem transporta 
plūsmas novirzīšanai no Siguldas pilsētas apdzīvotās teritorijas, un līdz ar to autoceĜa radītā trokšĦa 
samazināšanai, ir Siguldas apvedceĜa projekts. Plānotais apvedceĜš paredzētu intensīvās satiksmes 
koridora pārbīdi no pilsētas teritorijas no esošā autoceĜa A2 uz apbraucamo ceĜu, ko plānots izbūvēt gar 
pilsētas D robežu. 

Siguldas novada teritorijas plānojums nosaka, ka saimnieciska vai cita veida darbība, kas saistīta ar šīs 
teritorijas pašreizējās izmantošanas maiĦu, t.sk. zemes transformācija (rezervētā teritorija, kas teritorijas 
plānojumā noteikta kā vieta ar īpašiem noteikumiem) un var ietekmēt autoceĜa būvniecību, atĜauts īstenot 
tikai pēc izpētes projekta autoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) attīstības izpētes 
pabeigšanas un lēmuma pieĦemšanas par satiksmes infrastruktūras risinājumiem attiecībā uz šī autoceĜa 
būvniecību Siguldas novada teritorijā. 
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4.2. Ar komunālajiem pakalpojumiem saistītas teritorijas 

Komunālās saimniecības un pakalpojumu uzturēšana un attīstība vērsta uz ūdenssaimniecības, atkritumu 
saimniecības, enerăētikas infrastruktūras izbūvi, rekonstrukciju, materiāltehniskās bāzes izveidi un 
attīstību. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā plānotā ūdenssaimniecības sistēmas attīstība ir saistīta galvenokārt 
ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, lai nodrošinātu novada 
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus. Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā attēlotas uz 
šo brīdi plānotās inženierkomunikācijas, bet teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas 
prasības pārējo inženierkomunikāciju izbūvei. 

Visos Siguldas novada teritorijas plānojumā noteiktajos ciemos, izĦemot EgĜupi, Stīverus un Vējupīti, ir 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas. Realizējot teritorijas plānojumā plānoto izmantošanu, jāapzinās, ka 
paredzot jaunas apbūves teritorijas, pieaugs radīto notekūdeĦu un atkritumu daudzums, līdz ar to ir 
nepieciešams paaugstināt atkritumu un notekūdeĦu savākšanas un apsaimniekošanas kapacitāti. 

Teritorijas plānojumā noteikti nosacījumi, kas paredz, ka jaunizveidojamā apbūves teritorijā ir jānodrošina 
centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma no pilsētas vai ciema kopējās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas. Apbūves teritorijās, kuras atrodas ārpus centralizēto ūdensapgādes tīklu esošās vai 
plānotās pieslēgumu zonas, un lauku sētās, pieĜaujama lokālu ūdensapgādes urbumu ierīkošana, grodu vai 
iedzīto aku ierīkošana. Apbūves teritorijās, kur nav ārējā kanalizācija tīkla, kā pagaidu risinājums 
pieĜaujama decentralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana, pamatojot to ar vides izpētes rezultātiem un 
saskaĦā ar spēkā esošo likumdošanu, tomēr projektā jāparedz iespēju tālākā būvniecības procesā 
pieslēgties pie centralizētiem notekūdeĦu kanalizācijas tīkliem, ja to izbūve ir paredzēta teritorijas 
plānojumā vai detālplānojumā. Veicot jaunu apbūvi iepriekš neapbūvētā novada ciema teritorijā, kā 
pagaidu risinājums līdz centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūvei, jāparedz individuālas vai kopējas 
slēgta tipa bioloăiskās attīrīšanas iekārtas un to slēgta tipa filtrācijas laukus. Siguldas pilsētas teritorijā, 
kurā ir izbūvēti centralizētās siltumapgādes tīkli, veicot jaunu dzīvojamo vai publisko ēku būvniecību, būves 
jānodrošina ar centralizēto siltumapgādi. Minētās prasības nodrošinās, ka radītais piesārĦojums nenonāks 
vidē un neradīs ievērojamu ietekmi uz vidi. 

Ūdenssaimniecības attīstība nodrošinās, ka tiks uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte, samazināsies ūdens 
zudumi un piesārĦojošo vielu klātbūtne notekūdeĦos būs atbilstoša noteiktajiem normatīviem. Tās attīstība 
nodrošinās arī iespēju jauniem patērētājiem pieslēgties centralizētajai sistēmai, līdz ar to mazinot 
notekūdeĦu noplūdi augsnē. Kopumā tas atstās pozitīvu ietekmi uz cilvēku veselību un gruntsūdeĦu 
kvalitāti. 

Sadzīves atkritumi šobrīd tiek pilnībā savākti no daudzdzīvokĜu mājām, lielākajai daĜai savrupmāju ir 
noslēgti līgumi par atkritumu savākšanu, līdz ar to var secināt, ka centralizētai atkritumu savākšanas 
sistēmai ir pietiekama kapacitāte pakalpojuma nodrošināšanai jaunajās apbūves teritorijās. Lai gan 
Siguldas novada apdzīvojuma struktūras mērėi ir vērsti uz vides piesārĦojuma novēršanu, tomēr prakse 
rāda, ka veidojoties jaunām urbanizētām teritorijām vai pieaugot iedzīvotāju skaitam, attiecīgi novērojams 
piesārĦojuma slodzes pieaugums. Tomēr apdzīvotās vietās ir vieglāk un efektīvāk risināt atkritumu 
apsaimniekošanas mērėu sasniegšanu (šėirošanu, savākšanu). Novadam sākotnēji būtu jārisina jautājums 
par jau esošo uzkrāto atkritumu savākšanu un nesankcionēto atkritumu izgāztuvju likvidēšanu mežos, 
gravās un lauku sētās ārpus lielākajām apdzīvotajām vietām. 

Ja pie esošām un plānotām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām tiek pieslēgta lielākā daĜa esošo un 
plānoto apbūves teritoriju, tad paredzētā apbūves attīstība kopumā nepasliktinās vides kvalitāti. Tomēr tām 
apbūves teritorijām vai objektiem, kuriem nav iespējams pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un 
kanalizācijas sistēmai, nepieciešams ierīkot vietējās ūdens Ħemšanas vietas un attīrīšanas iekārtas, lai 
radītais piesārĦojums nenonāktu vidē. 

Siguldas novada teritorijas plānojums atĜauj uzstādīt vēja ăeneratorus, izĦemot vides un dabas resursu 
aizsargjoslās, īpašas nozīmes ainavu teritorijās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un Siguldas pilsētas 
teritorijā. Plānojums paredz, ka šos vēja ăeneratorus atĜauts uzstādīt tikai saskaĦā ar spēkā esošajiem 
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normatīvajiem aktiem, tai skaitā Ħemot vērā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, 25.01.2011. MK 
noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”, 17.02.2004. MK 
noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reăionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai 
darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” un likumam „Aizsargjoslu likums”. 

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikums nosaka darbības, kurām nepieciešams sākotnējais 
izvērtējums. Tāds ir nepieciešams vēja elektrostaciju būvniecībai, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus.  

2010.gadā Eiropas Komisija apstiprināja vadlīnijas vēja enerăētikas attīstībai saskaĦā ar ES dabas 
aizsardzības likumdošanu, bet 2011.gadā SIA „Estonian, Latvian& Lithuanian Environment” pēc LR Vides 
aizsardzības un reăionālās attīstības ministrijas pasūtījuma izstrādāja „Vadlīnijas vēja elektrostaciju 
ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja elektrostaciju būvniecībi”, kas Ħemamas 
vērā attīstot vēja enerăijas ieguvi Latvijā, t.sk. Siguldas novadā Vadlīnijas ir paredzētas gan vides politikas 
veidotājiem un īstenotājiem, gan arī atsevišėu ar vēja enerăijas izmantošanu saistīto projektu attīstītājiem. 
Tās ietver ieteikumus nozīmīgāko ietekmju identificēšanai un ietekmes būtiskuma noteikšanai, veicot 
ietekmes sākotnējo izvērtējumu, un rekomendācijas vēja elektrostaciju ietekmes uz cilvēku un vidi 
novērtēšanai, mērīšanai un modelēšanai Latvijā. 

 
4.3. Esošās un plānotās apbūves teritorijas 

Siguldas novada teritorijas plānojuma viens no galvenajiem uzdevumiem ir noteikt teritorijas plānoto 
(atĜauto) izmantošanu un tā tiešā ietekme ir saistīta ar zemes izmantošanas veidu maiĦu, apbūves teritoriju 
paplašināšanu un attīstīšanu. 

Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes laikā ir pārskatītas Siguldas novada teritorijas plānojumā 
2008.-2020.gadā noteiktās ciemu robežas un apdzīvoto vietu ciemu statuss. Rezultātā nedaudz 
samazinātas ir Siguldas pilsētas robežas, samazinātas ir arī esošo ciemu robežas, jo īpaši lielā platībā tās 
samazinātas Jūdažu ciemam, Allažu un Stīveru ciemam, līdz ar to netiek plānota liela apjoma apbūve 
ārpus šīm teritorijām, veicinot šo teritoriju attīstību „brīvajos laukumos”. Ciema statuss noteikts visām 
iepriekš noteiktajām ciema teritorijām – Mores, Jūdažu, Allažu, Allažciema, Stīveru un EgĜupes apdzīvotai 
vietai. Ciema statusā papildus iekĜauta Vējupīte, Ħemot vērā tur izveidojušos koncentrēto apbūvi. 

Plānupe no ciemu statusa izslēgta Ħemot vērā, ka teritorijā nav neviena zemes gabala, kura mērėis, 
saskaĦā ar 20.06.2006. MK noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērėu klasifikācija un 
nekustamā īpašuma lietošanas mērėu noteikšanas mērėu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas 
mērėu noteikšanas un maiĦas kārtība”, būtu noteikts kā individuālo dzīvojamo māju apbūve, ciema teritorijā 
nav izveidojusies koncentrēta apbūve, kas raksturīga urbānām teritorijām un ciema teritorijā nav atbilstošas 
infrastruktūras. Siguldas novada teritorijas plānojumā ievēroti arī Rīgas plānošanas reăiona 25.02.2011. 
nosacījumi teritorijas plānojuma izstrādei, kurā norādīts, ka jaunajā teritorijas plānojumā ir jānovērš spēkā 
esošā Allažu pagasta teritorijas plānojuma neatbilstība Rīgas plānošanas reăiona teritorijas plānojuma 
vadlīnijām, t.i., plānotas nepamatoti plašas Plānupes ciema teritorijas. 

Siguldas pilsētas, Mores un Jūdažu ciemu robežas tika paplašinātas iepriekš izstrādātajā teritorijas 
plānojumā 2008.–2020.gadam. Apdzīvoto vietu robežu paplašināšana tika veikta uz blakus esošo 
lauksaimniecības zemju platību samazināšanas rēėina, Ħemot vērā, ka lielākajā daĜā no šo zemju jau pirms 
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas bija vērojama šo teritoriju urbanizācijas attīstība. Ja, attīstot šīs 
teritorijas, tiks ievērotas visas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības, vides kvalitāte 
saglabāsies un uzlabosies arī iedzīvotāju dzīves kvalitāte. 

Apbūves attīstības noteikšana, pārmantojot teritorijas attīstības risinājumus no spēkā esošā teritorijas 
plānojuma, Siguldas pilsētas dienvidu virzienā Ĝaus izvairīties no haotiskas jaunās apbūves attīstības un 
novirzīs urbanizācijas ietekmi no vides un kultūrvēsturiski jutīgajām teritorijām, kas atrodas pilsētas Z daĜā. 
ĥemot vērā ielu tīkla plānojumu, būs iespējams veikt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu. 
Savukārt, teritorijas izmantošanas veids – zaĜumvietas gar Ancīšu, MatiĦu un Roėēnu ūdenstilpnēm ir 
veiksmīgi izvēlēta buferzona potenciālo ietekmju, ko varētu radīt apdzīvojuma blīvuma pieaugums augšpus 
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tām, novēršanai. Tomēr līdz pilnīgai infrastruktūras attīstībai, ietverot sevī piemērotus centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus, pastāv ūdenstilpju piesārĦošanas un eitrofikācijas draudi.21 

Siguldas novada teritorijas plānojums neparedz tādu ražošanas teritoriju attīstību, kas varētu būtiski 
ietekmēt vides kvalitāti novadā. Vērtējot Siguldas novada attīstību ilgākā laikā, teritorijas plānojumā tiek 
piedāvāts tālākā perspektīvē attīstīt ražošanu gar autoceĜu A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene). Visi būvniecības darbi var radīt īslaicīgu vides piesārĦojumu (gaisa piesārĦojums ar 
putekĜiem un troksnis), savukārt, uzsākot jebkādu saimniecisku darbību un uzsākot jaunu būvniecību ir 
jāparedz pasākumi visa veida potenciālā piesārĦojuma novēršanai, vides atveseĜošanai, ieskaitot 
pasākumus ainavas degradācijas novēršanai. 

Publiskās apbūves būtiskākā attīstība norit Siguldas pilsētas teritorijai abpus autoceĜam A2. Šāda apbūve 
var palielināt satiksmes intensitāti un iedzīvotāju pārvietošanos šajā teritorijā, kas cieši saistīts ar satiksmes 
drošību un vides faktoriem kā troksnis un gaisa piesārĦojums. Attīstot šajās teritorijās publisko 
pakalpojumu sektoru, būtu jāĦem vērā arī šobrīd esošais ceĜu infrastruktūras risinājums – Siguldas 
apvedceĜš. 

Ražošanas teritorijas tiek plānotas jau esošajos ražošanas un citu pamestu un vizuāli piesārĦotu vietu 
teritorijās. Šīs teritorijas pamatā plānots attīstīt pilsētas austrumu daĜā starp dzelzceĜu, autoceĜu A2 un 
Peltēs un dienvidrietumos, paplašinot esošo ražošanas un pamestās teritorijas Kalnabeitēs. 

Siguldas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikts, ka jauna 
būvniecība piesārĦotās teritorijās un tās izmantošana pieĜaujama tikai pēc teritorijas rekultivācijas, izĦemot 
īslaicīgas lietošanas būves teritorijas attīrīšanai, un aizliegta jebkāda izmantošana, kas rada nepieĜaujami 
augstu un/vai neatbilstību valsts vides aizsardzības un vides veselības institūciju, vides kvalitātes 
normatīvo aktu prasībām, kā arī, kas var apgrūtināt vai apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un 
dzīvību ar uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. 

Siguldas novada teritorijas plānojums risina jautājumus arī par Siguldas kā „zaĜās pilsētas” vienota tēla 
saglabāšanu ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām, piemēram, nosakot ievērot 
pilsētas zaĜumvietu vēsturiskos veidošanas principus. 

 
4.4. Dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas 

Siguldas novada dabas resursi, ainaviskās vērtības un izdevīgais ăeogrāfiskais novietojums rada labus 
priekšnoteikumus rekreācijas teritoriju attīstībai novadā. Īpaši var atzīmēt ekotūrisma un aktīvā sporta 
attīstības iespējas. 

Siguldas novada teritorijas plānojums kopumā nodrošina īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību – 
plānojumā ir parādītas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas atbilstoši MK noteikumos apstiprinātajām 
robežām, un noteikts, ka teritorijas izmantošana un apsaimniekošana saskaĦojama ar īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem. ĥemot vērā, ka dabas liegumam „Mazie Kangari” nav 
apstiprināti individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, tā izmantošana veicama atbilstoši spēkā 
esošai LR likumdošanai. Savukārt 19.04.2011. MK noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme 
uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” nosaka, ka visas darbības, kas tiks 
realizētas Natura 2000 tīklā esošā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ir pakĜautas ietekmes uz Natura 
2000 teritorijām ietekmes novērtējuma procedūrai. 

Gadījumā, ja tiek apstiprināti dabas lieguma „Mazie Kangari” individuālie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi, un to prasības mainīs teritorijas izmantošanas nosacījumus šajā teritorijā, pašvaldībai 
nepieciešams lemt par nepieciešamību izstrādāt grozījumus Siguldas novada teritorijas plānojumā. Dabas 
lieguma aizsardzības nolūkos nebūtu pieĜaujama Kangarnieku – BuĜĜu purva kūdras atradĦu izpēte to 
izmantošanas nolūkos. Tāpat jāveic sabiedrību informējoši pasākumi par antropogēnās darbības ietekmi uz 
aizsargājamajām dabas teritorijām, objektiem un kultūrvēsturisko mantojumu. 

                                                 
21 Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2007.-2019.gadam, 2008 
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JāĦem vērā, ka attīstot teritorijas pie īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, tās jāuztver kā buferzona starp 
šīm un pārējām teritorijām, t.i., jāparedz plānotās darbības sekas, vai tās ietekmēs tieši vai netieši arī īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas. Savukārt, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos būtu jānosaka – 
ja plānotā būvniecība vai cita saimnieciskā darbība īpaši aizsargājamā dabas teritorijā var negatīvi ietekmēt 
vidi un ainavu, obligāti ir jāizstrādā detālplānojums, un būvatĜauja var tik izsniegta tikai pēc detālplānojuma 
izstrādes. 

Lai saglabātu teritorijas ar īpaši ainaviskām un kultūrvēsturiskām vērtībām un saglabātu telpisko vienotību 
novadā, spēkā esošā teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros tika pielietota īpaša ainaviskās analīzes 
pieeja, kuras laikā tika izdalītas īpašas teritorijas ar individuāli izstrādātiem izmantošanas noteikumiem. Šī 
pieeja saglabāta arī jaunajā Siguldas novada teritorijas plānojumā, precizējot informāciju, izanalizējot 
Allažu pagasta teritorijas situāciju un izstrādājot kopēju novada ainavu plānu, kas ir teritorijas plānojuma 
sastāvdaĜa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos integrēti ainavu plāna pamatprincipi, nosakot, 
ka plānojumā noteiktajās senajās kultūrainavās un vizuāli nozīmīgajās ainavās jāizstrādā lokālais ainavu 
plāns (konceptuālais ainavu plāns), nosakot īpašas prasības no jauna veidojamām minimālajām zemes 
vienības platībām. Šāds zemes dalījums mazinās ainavisko teritoriju degradāciju un radīs mazāku slodzi uz 
vidi, tomēr ainavas degradācijas iezīmes var būt vērojamas arī šajā gadījumā, ja īpašnieki nespēs 
apsaimniekot šādas platības. Zemes neapsaimniekojot, lauksaimniecības platībās var ienākt pioniersugas, 
sākties aizaugšana un līdz ar to var būt vērojamas gan bioloăiskās daudzveidības izmaiĦas, gan negatīvas 
izmaiĦas ainavā. Tomēr jāatzīmē, ka atklātu biotopu aizaugšana Latvijas apstākĜos ir dabisks process un tā 
sekas nav salīdzināmas ar tām, kas rodas teritoriju apbūvējot. 

Neskatoties uz plašajām un daudzpusīgām tūrisma attīstības iespējām, jebkura tūrisma veida attīstīšanai 
nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, ko iespējams realizēt atbilstoši izstrādātajam Siguldas novada 
teritorijas plānojumam. Vienlaicīgi, plānojot tūrisma attīstību, pašvaldībai jānodrošina mežu publiska 
pieejamība un ilgtspējīga pastāvēšana, nepieĜaujot ekosistēmu noplicināšanos un vides degradāciju. Tā kā 
Siguldas novads ir ar bagātu kultūras mantojumu, tad nepieciešams veicināt kultūrvēstures tradīcijām un 
videi draudzīgu apbūves veidošanu, kas saglabātu apdzīvojamo vietu plānojuma īpatnības. 
 

4.5. Derīgo izrakteĦu ieguves teritorijas 

Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartēs attēlotas 
esošās un plānotās derīgo izrakteĦu teritorijas. Jāatzīmē, ka derīgo izrakteĦu ieguve Siguldas novada 
teritorijā ir atĜauta tikai tajās teritorijās, kas atzīmētas grafiskajā daĜā, līdz ar to tā nav pieĜaujama pārējās 
teritorijās. 

Perspektīvās derīgo izrakteĦu atrades Siguldas novada teritorijas plānojumā paredzētas kā derīgo 
izrakteĦu teritorijas, kas izstrādājamas pēc izpētes un atĜaujas saĦemšanas. Savukārt, līdz derīgo izrakteĦu 
izstrādes uzsākšanai plānotajās derīgo izrakteĦu izstrādes vietās atĜauta pašreizējā izmantošana. 

Karjeru izstrāde un derīgo izrakteĦu ieguve, ja tā tiek plānota zem gruntsūdens līmeĦa, var izraisīt 
gruntsūdens plūsmas režīma izmaiĦas, kas, savukārt, var radīt neērtības iedzīvotājiem, gadījumā, ja derīgo 
izrakteĦu ieguve plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijas tuvumā, gruntsūdens līmeĦa pazemināšanās 
var ietekmēt arī tur esošo biotopu dzīves apstākĜus. Derīgo izrakteĦu ieguve saistīta ar ainavas izmaiĦām. 

Lai mazinātu karjeru izveides negatīvo ietekmi uz ainavas estētisko vērtību Siguldas novadā, teritorijas 
plānojumā iekĜauti derīgo izrakteĦu teritoriju izmantošanas pamatprincipi, kuri nosaka, ka apdzīvoto vietu 
tuvumā nav vēlama dolomīta ieguves karjeru izstrāde, un karjeri jāveido tā, lai skatu uz tiem no ceĜiem un 
apdzīvotām vietām nosegtu meži vai koku stādījumi, savukārt pēc derīgo izrakteĦu karjeru ekspluatācijas 
izbeigšanas, karjeri ir jārekultivē atbilstoši karjera dokumentācijai. Ja tiek ierīkotas lauksaimniecības 
zemes, auglīgās zemes slānim jāatbilst agrotehniskam prasībām. Ja zemes auglība neatbilst 
agrotehniskām prasībām, zeme jāapmežo. Pirms rekultivācijas darbu uzsākšanas izstrādājams 
rekultivācijas projekts, kas saskaĦojams normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc rekultivācijas teritoriju 
jāizmanto kā meža teritoriju, virszemes ūdeĦu teritoriju vai rekreācijas teritoriju. 
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Derīgo izrakteĦu ieguve ir likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. vai 2.pielikuma (atkarībā no 
ieguves apjomiem) darbība, kurai pirms paredzētās darbības uzsākšanas veicams sākotnējais un/vai 
ietekmes uz vidi novērtējums atbilstoši 25.01.2011. MK noteikumiem Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi”, vai arī, ja darbība saistīta ar iespējamu ietekmi uz Natura 2000 
teritoriju, nepieciešamības gadījumā jāveic ietekmes uz Natura 2000 teritoriju izvērtējums. 

Lai izvērtētu derīgo izrakteĦu ieguves uzsākšanas priekšlikumu, ierosinātājam būtu jāiesniedz Siguldas 
novada domei ăeoloăiskās izpētes materiāli par pieejamiem krājumiem un Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reăionālās vides pārvaldes sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējuma atzinums. 

Ieteikums pašvaldībai – papildus spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pieprasīt derīgo izrakteĦu ieguves 
ierosinātajam sniegt detalizētu aprakstu par iespējamo ietekmi uz sabiedrību (apkārtējiem iedzīvotājiem) – 
paredzētās darbības iespējamām ietekmēm uz pieguĜošo zemju īpašumu attīstību, iespējamos 
ierobežojumus esošajā saimnieciskajā darbībā un zemes izmantošanā un traucējumus u.c. Izvērtējot 
sniegto informāciju, pašvaldība var pieprasīt ierosinātājam izstrādāt detālplānojumu, izstrādājot transporta 
un energoapgādes shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotām vietām. Īpaša uzmanība 
jāpievērš pasākumiem, kas ierobežo trokšĦa un putekĜu izplatību dzīvojamo māju tuvumā. 

Ieteikums izstrādāt pašvaldības saistošos noteikumus, kuros noteikta esošo karjeru izstrādes un to 
darbības rezultātā tieši ietekmēto teritoriju sakopšanas un rekultivācijas kārtību un vietējās prasības. 

 
4.6. Meži un lauksaimniecības zemes 

Siguldas novada teritorijas plānojumā minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība mežu teritorijās, ko 
veido tikai privātās meža zemes – Siguldas pagasta un Mores pagasta teritorijā ir 10 ha, bet Allažu pagasta 
teritorijā tie ir 2 ha (zemes gabala minimālais platums 50 m), bet, ja zemes vienība sastāv gan no privātās, 
gan no lauku zemes, tad jaunu zemes vienību veidošanas noteikumi tiek piemēroti atbilstoši lauku zemju 
no jauna veidojamās zemes vienības minimālajam lielumam. Lauku zemēs perspektīvē pieĜaujama 
daudzfunkcionāla izmantošana, un šajās vietās no jauna veidojamas zemes vienības minimālais lielums ir 
ne mazāks kā 5 ha. Gaujas nacionālā parka teritorijas dabas lieguma zonā un īpašas nozīmes ainavu 
teritorijās nedrīkst sadalīt zemes īpašumus zemes vienībās, kas mazākas par 10 hektāriem. 

Lauku zemēs atĜauta arī „mežsaimnieciska izmantošana”, pirms tam veicot zemes lietošanas kategorijas 
maiĦu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar nosacījumu, ka mežus ieaudzē mazvērtīgās, lauksaimniecībā 
neizmantojamās zemēs, bet plānojumā noteiktajās īpašas nozīmes ainavās vai ainavisko ceĜu saskatāmās 
telpas apjomā šādu transformāciju iespējams veikt tikai atbilstoši ainavu lokāliem plāniem. 

Siguldas novada teritorijas plānojuma grafiskās daĜas plānotās (atĜautās) izmantošanas kartē nav noteikta 
mežu aizsargjosla ap Siguldas pilsētu, bet teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi nosaka, ka tā 
nosakāma saskaĦā ar 04.02.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām 
noteikšanas metodika”, bet aizsargjoslu platību noteikšanai un precizēšanai Siguldas novada dome slēdz 
līgumu ar zemes īpašniekiem. 

Lai mazinātu lopkopības būtisko ietekmi, ko rada slāpekĜa un fosfora radītais piesārĦojums, teritorijas 
plānojumā atkarībā no mājdzīvnieku veida un skaita, definētas fermas un noteiktas prasības to 
izvietojumam attiecībā pret dzīvojamo apbūvi un autoceĜiem. Fermas aizliegts būvēt virszemes 
ūdensobjektu aizsargjoslās, tādējādi būtiski samazinot ūdenstilpju eitrofikācijas iespējas un samazinot 
ietekmi uz ainavu upju un ezeru krastos. 
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5. AR PLĀNOŠANAS DOKUMENTU SAISTĪTĀS VIDES PROBLĒMAS 

Galvenie ar plānošanas dokumentu saistītie vides aspekti ir dabas un vides kvalitātes saglabāšana, 
kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana iedzīvotājiem un bioloăiskās daudzveidības saglabāšana. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā ir noteiktas un grafiskajā daĜā detalizētas visas teritorijas ar 
ierobežojumiem vides aizsardzības nolūkā – īpaši aizsargājamā dabas teritorija, vietas ar īpašiem 
noteikumiem, kultūras pieminekĜi un aizsargjoslas. Plānojuma teritorijas zonējums ir izstrādāts, lai pēc 
iespējas samazinātu ietekmes un saglabātu esošo vides stāvokli. 

Siguldas novada teritorijā nav konstatēti lieli piesārĦojuma avoti (piemēram, gruntsūdens un augsnes 
piesārĦojums), taču piesārĦojums, atbilstoši piesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistram, ir 
konstatēts mehānisko darbnīcu un ėimikāliju glabāšanas vietās, lauksaimnieciskās ražošanas teritorijās 
(esošajās vai bijušajās fermās), degvielas uzpildes staciju teritorijās un bijušajā atkritumu izgāztuves vietā 
(piesārĦotās un potenciāli piesārĦotās vietas vietas attēlotas teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā). 
Pastāvīgs vides piesārĦotājs ir autotransports, taču mērījumi par šāda veida piesārĦojumu novadā nav 
veikti, līdz ar to nav iespējams sniegt vērtējumu. 

Siguldas novada teritorijas plānojums ir komplekss un visaptverošs dokuments, līdz ar to vērtējums par 
vides stāvokĜa attīstību tiek sniegts ar teritorijas plānojumā izvirzītajiem teritorijas attīstības virzieniem un 
noteikumiem. Izanalizējot Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam 1.redakciju, kā arī 
publiski pieejamo informāciju, kas raksturo vides stāvokli, iespējams identificēt šādas galvenās vides 
problēmas Siguldas novada teritorijā, kas iespējamas saistībā ar teritorijas plānojuma īstenošanu: 
 

Vides problēma 
Teritorijas plānojuma risinājumi vides problēmu 

samazināšanai vai izsīkšanai 
Cilvēka saimnieciskās darbības radītā 
slodze uz vidi – gaisa, virszemes un 
pazemes ūdeĦu kvalitāti, augsni un 
grunti, smakas un trokšĦi 

Teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā tiek atspoguĜotas esošās 
un jaunās plānotās ražošanas un satiksmes infrastruktūras 
teritorijas, bet teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas prasības un nosacījumi šo objektu 
būvniecībai. Minētās prasības nodrošinās, ka radītais 
piesārĦojums nenonāks vidē un neradīs ievērojamu ietekmi 
uz vidi. 

Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
nepilnības 

Siguldas novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmu 
nodrošina Latvijā spēkā esošā likumdošana un pašvaldības 
saistošie noteikumi. 
Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos norādītas vispārīgas prasības attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu. 
Veidojot jaunas apbūves teritorijas, plānojums nosaka, ka šīs 
vietas jānodrošina ar centralizētu atkritumu savākšanu. 
Teritorijas plānojumā Ħemti vērā Pierīgas apsaimniekošanas 
plānā noteiktie pasākumi, akcentējot atkritumu šėirošanu un 
sabiedrības informēšanu par apsaimniekošanas sistēmu. 

Dzeramā ūdens kvalitātes 
pasliktināšanas draudi teritorijās, kur nav 
centralizētās kanalizācijas sistēmas un 
notiek sadzīves notekūdeĦu 
iesūcināšana gruntī; nepietiekams 
centralizēto ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmu izmantotāju skaits; 
ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un 
attīrīšanas iekārtu tehniskais nolietojums 

Sigulda ir viena no pilsētām, kas iesaistījusies ES Kohēzijas 
fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās” realizēšanā, kā ietvaros ir izbūvēti 
jauni ūdensapgādes tīkli, bet Siguldā noris apjomīgi projekti 
saistībā ar projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Siguldas novada Siguldas pilsētā”. 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktas 
prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai un 
ekspluatācijai. 

Jaunas neapbūvētas teritorijas attīstības Teritorijas plānojums paredz, ka pirms jaunas neapbūvētas 
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iespējamie vides riski, nenodrošinot ar 
nepieciešamo infrastruktūru 

teritorijas attīstības, jāparedz nepieciešamais 
inženierkomunikāciju nodrošinājums – ūdensapgāde, 
notekūdeĦu savākšana, elektroapgāde un sakaru 
komunikācijas. Detalizēti ūdensapgādes un notekūdeĦu 
savākšanas risinājumi jāparedz detālplānojumos vai 
būvprojektos. 

PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas 
vietas, to draudi vides un cilvēku dzīves 
kvalitātei 

Teritorijas plānojumā norādītas (grafiski un tekstuāli) šīs 
teritorijas un objekti, veicinot šo teritoriju racionālu 
izmantošanu, sakopšanu vai sanāciju. 

Riska teritorijas (rūpnieciskā un 
ekoloăiskā riska teritorijas) 

Teritorijas plānojumā norādītas teritorijas un objekti, kas ir 
piesārĦojuma un katastrofu draudi. ĥemot vērā, ka teritorijas 
plānojums neveic šo risku novērtējumu un nenosaka rīcības 
plāna izstrādi avāriju gadījumā, jāĦem vērā atbilstoši 
izstrādātie dokumenti vai pašvaldībā izstrādātie rīcības plāni. 
Teritorijas plānojumā noteikti šādi risinājumi atsevišėu 
teritoriju vai objektu riska samazināšanai vai izkaušanai: 
1. Teritorijas plānojumā noradītas Siguldas novada 

applūstošās teritorijas Gaujas, Vējupītes un Tumšupes 
krastos, kuru izmantošanā jāievēro Aizsargjoslu likuma 
37.pantā noteiktās prasības; 

2. Gravu erozijas apdraudētām teritorijām jāparedz 
virszemes ūdeĦu novadīšana, gravu gultĦu 
nostiprināšana, nogāžu terasēšana un apmežošana; 

3. Pilsētā, kur Gaujas ielejas nogāzēs iespējami noslīdeĦi, 
jāparedz virszemes un pazemes ūdeĦu plūsmu 
regulēšana. PretnoslīdeĦu pasākumi jāparedz, 
pamatojoties uz kompleksu ăeoloăisko un hidroăeoloăisko 
apstākĜu izpēti; 

4. Nurmižu muižai ar apkārtni teritorijas plānojuma 
īstenošanas gaitā nepieciešams izstrādāt lokālo ainavu 
plānu (detālisko ainavu plānu vai šis plāns var būt 
detālplānojuma sadaĜa), lai precizētu plānotās attīstība 
ieceres, izvērtējot kultūrvēsturisko mantojumu; 

5. Jūdažu un Ummuru ezeru apkārtnei, kur riski saistās ar 
augošajām apbūves slodzēm, ezeru krastmalu 
pieejamības samazināšanos, ezera ūdens piesārĦošanu, 
kas apdraud peldvietu izmantošanu, nepieciešams 
izstrādāt piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanas 
plānus; 

6. Vietās, kuras plānojuma grafiskajos materiālos noteiktas 
kā pamestās un vizuāli piesārĦotās vietas (neapdzīvotas 
lauku sētas, bijušās muižas vai to drupas, bijušie 
ražošanas objekti, bijušie karjeri u.tml.), ir jāveic teritoriju 
sakārtošana vai ainavu atjaunošana pēc saimnieciskās 
darbības izraisītajām izmaiĦām. Šo vietu sakārtošanas 
pasākumi veicami pēc detalizētas situācijas izpētes un 
izvērtēšanas; 

7. Turpmākajā plānošanas procesā jāprecizē esošās un 
potenciālās karsta procesa teritorijas. Šajās teritorijās 
rūpīgi jāizvērtē plānotā darbība – būvniecība, intensīva 
mežizstrāde un lauksaimniecība, antropogēnas slodzes 
ietekme, mehānisko transportlīdzekĜu, īpaši smagas 
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tehnikas, radītais spiediens uz augsni u.c. faktori. Jāveic 
šo teritoriju ăeoloăiskā un hidroăeoloăiskā izpēte. Ir 
jānodrošina sabalansēta pazemes ūdeĦu izmantošana, lai 
neveicinātu procesu pastiprināšanos antropogēnās 
darbības dēĜ. 

Dzīvojamās apbūves palielināšanās, kas 
var izmainīt ainavu un infrastruktūru 

Teritorijas plānojumā noteiktas Siguldas pilsētas un ciemu 
robežas. Teritorijas plānojums paredz robežu maiĦu, tās, 
salīdzinājumā ar spēkā esošajiem Siguldas novada un Allažu 
pagasta teritorijas plānojumiem, saglabājot esošajās robežās 
(EgĜupe) vai samazinot un plānojot apbūvi jau esošajās 
brīvajās teritorijās. Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos noteiktas minimālās platības jaunu zemes gabalu 
veidošanai un nosacījumi uzsākot jaunu būvniecību, kas 
nepieĜautu dabas un vides degradāciju. 

Antropogēnās slodzes ietekme uz īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām 

Teritorijas plānojumā norādītas īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju robežas un tajā atĜautā un aizliegtā izmantošana. 
Teritorijas plānojumā Ħemti vērā spēkā esošie īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības plāni un 
individuālie teritorijas aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi. 
Plānotā apbūve un citas saimnieciskās darbības pašreiz nav 
iespējams izvērtēt kā minētās darbības ietekmi uz vidi, jo tās 
jāparedz konkretizēt ar detālplānojuma palīdzību, kuram 
nepieciešams veikt stratēăisko ietekmi uz vidi novērtējumu. 
Tā kā dabas liegumam „Mazie Kangari” nav apstiprināti 
individuālie izmantošanas un apsaimniekošanas noteikumi, 
pēc to apstiprināšanas, pašvaldībai ir jāizvērtē to atbilstība 
teritorijas plānojumam un, nepieciešamības gadījumā, 
jāizvērtē grozījumu nepieciešamība. 

Plānotās saimnieciskās darbības – 
derīgo izrakteĦu ieguve 

Teritorijas plānojumā derīgo izrakteĦu ieguve atĜauta tikai 
tajās teritorijās, kas noradītas grafiskajā daĜā. Pirms jaunu 
karjeru izstrādes, derīgo izrakteĦu ieguves sabalansēšanai ar 
dabas aizsardzības interesēm, pašvaldība, izvērtējot 
ăeoloăiskās un hidroloăiskās izpētes, ietekmes uz vidi 
novērtējuma sākotnējā novērtējuma procedūras rezultātu, var 
pieĦemt lēmumu par detālplānojuma izstrādes 
nepieciešamību. 

Siguldas novada teritorijas plānojums nosaka, ka Siguldas novadā ir aizliegta jebkura darbība, kurai 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras izpildes rezultātā tiek sniegts negatīvs slēdziens. SaskaĦā ar 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” ietekmes uz vidi novērtējums veicams pēc iespējas agrākā 
paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieĦemšanas stadijā. Kārtību, kādā 
novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi nosaka MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama 
paredzētās darbības ietekme uz vidi”. 
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6. STARPTAUTISKIE UN NACIONĀLIE VIDES AIZSARDZĪBAS UN 

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĖI 

Likums „Par vides aizsardzību” (apstiprināts 06.08.1991.) nosaka pašvaldību atbildību par vides 
aizsardzību un dabas resursu izmantošanu. Bez normatīvajiem aktiem, kas tieši reglamentē principus, 
mērėus un uzdevumus, ir arī starptautiskie un Latvijas stratēăiskie dokumenti, kuru ieteiktās 
pamatnostādnes un principi ir būtiski katras teritorijas vides un dabas aizsardzībā. 

 
6.1. Starptautiskie un nacionālie ilgtspējīgas attīstības mērėi 

1992.gada Riodežaneiro Pasaules vides un attīstības konferences Deklarācija par vidi un attīstību un 
Ilgtspējīgas attīstības rīcības programma 21.gadsimtam jeb Agenda 21 uzsver, ka ilgtspējīgas attīstības 
centrā ir cilvēks. Tajā teikts, ka tiesības attīstīties jāīsteno, nodrošinot esošo un nākamo paaudžu attīstības 
un vides vajadzības. 

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziĦojumā „Mūsu kopējā 
nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziĦojumu, 1987). Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā 
„attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību 
apmierināšanai”. 

Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā un sociālā. Tas 
nozīmē, ka stingras vides aizsardzības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka 
ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte. 

Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēăijā (2001, atjaunota 2006) noteikti četri galvenie mērėi – 
vides aizsardzība, sociālā vienlīdzība un kohēzija, ekonomiskais uzplaukums un starptautiskā atbildība. 
Vides aizsardzības mērėis ir saglabāt zemes spēju nodrošināt dzīvību visā tās daudzveidībā, ievērot, ka 
planētas dabas resursi ir ierobežoti, un nodrošināt augsta līmeĦa vides aizsardzību, kā arī uzlabot vides 
kvalitāti. NepieĜaut un mazināt vides piesārĦojumu un veicināt ilgtspējīgu patēriĦu un ražošanu, lai likvidētu 
saikni starp ekonomikas izaugsmi un vides degradāciju. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăijā līdz 2030.gadam jeb Latvija2030 (apstiprināta 10.06.2010.) viena 
no prioritātēm ir „Daba kā nākotnes kapitāls”, kuras galvenais attīstības virziens un ilgtermiĦa mērėis ir 
bioloăiskās daudzveidības saglabāšana, inovatīva ekosistēmu un pakalpojumu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošana. Lai nodrošinātu Latvija2030 noteikto attīstības prioritāšu un rīcības virzienu 
īstenošanu vidējā termiĦā, paredzēts uzsākt Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020.gadam izstrādi, 
definējot nozaru politiku un teritoriju attīstības prioritāšu un rīcības virzienu kopumu un to finansēšanas 
avotus. 

 
6.2. Starptautiskie vides aizsardzības mērėi 

Starptautiskie vides aizsardzības mērėi ir noteikti starpvalstu konvencijās un Eiropas Savienības Direktīvās 
(turpmāk tekstā – Direktīva). Šajā sadaĜā apskatītas galvenās vides jomā esošās Direktīvas, kas attiecas 
uz Siguldas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam. 

Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotĦu aizsardzību – Bernes konvencijas (1979) 
mērėis ir aizsargāt savvaĜas floru un faunu un to dabiskās dzīvotnes, īpaši sugas un dzīvotnes, kuru 
aizsardzībai nepieciešama vairāku valstu sadarbība. Īpašs uzsvars likts uz apdraudētajām un izzūdošajām 
sugām, tai skaitā apdraudētajām un izzūdošajām migrējošajām sugām. 

ES direktīvas 92/43/EEK (1992) par dabisko biotopu savvaĜas faunas un floras aizsardzību (Biotopu 
direktīva) mērėis ir sekmēt bioloăisko daudzvedību, aizsargājot dabiskos biotopus un savvaĜas faunu un 
floru Eiropas Savienības esošo dalībvalstu teritorijā. Šī mērėa īstenošanai ir izveidots Eiropas Savienības 
dabas daudzveidības saglabāšanai izveidoto aizsargājamo teritoriju tīkls Natura 2000, kas nodrošina 
Eiropai nozīmīgi dabisko dzīvotĦu veidu saglabāšanu un atjaunošanu dabiskās izplatības areālā. Natura 
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2000 tīkls ietver īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ko dalībvalstis klasificējušas, ievērojot EK Direktīvu 
79/209/EEK par savvaĜas putnu aizsardzību. 

EK direktīva 79/409/EEK (1979) par savvaĜas putnu aizsardzību (Putnu direktīva) mērėis ir visu ES 
dalībvalstu teritoriju apdzīvojošo savvaĜas putnu sugu ilgtermiĦa aizsardzība un saglabāšana. 

Konvencijas par bioloăisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencijas (1992) mērėis ir bioloăiskās 
daudzveidības saglabāšana, dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošana un godīga un līdztiesīga ăenētisko 
resursu patērēšanā iegūto labumu sadale, ietverot gan pienācīgu pieeju ăenētiskajiem resursiem, gan 
atbilstošu tehnoloăiju nodošanu, Ħemot vērā visas tiesības uz šiem resursiem un tehnoloăijām, gan 
pienācīgu finansēšanu. Galvenais uzdevums dalībvalstīm – bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas un 
tās ilgtspējīgas izmantošanas jautājumu integrēšana jau esošajās valsts stratēăijās, plānos un programmās 
un nepieciešamo stratēăiju un citu dokumentu izstrādāšanā. Lai ieviestu konvenciju Latvijā, tās prasības ir 
iestrādātas dažādu līmeĦu vides un dabas aizsardzības politikas dokumentos un normatīvajos aktos. 

Latvijā šo konvenciju un Direktīvu izpildi nodrošina likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 
(1993) un likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (2000). Dokumenti, kas reglamentē dabas vērtību 
aizsargāšanu un izmantošanu īpaši aizsargājamās teritorijās, ir dabas aizsardzības plāni un individuālie 
aizsardzības un izmantošanas noteikumi. 

Eiropas Ainavu konvencijā (2000) uzsvērts, ka Eiropas Padomes mērėis ir panākt lielāku vienotību starp 
tās dalībvalstīm, lai aizsargātu un īstenotu ideālus un principus, kas ir to kopīgais mantojums, lai panāktu 
ilgtspējīgu attīstību, sociālo vajadzību, saimniecisko darbību un vides savstarpēju līdzsvaru un harmoniju. 
Tajā pašā laikā apzinoties, ka ainavām ir nozīmīga sabiedriskā loma kultūras, ekoloăijas, vides un sociālajā 
jomā, ka tās ir saimnieciskajai darbībai labvēlīgs resurss un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un 
plānošana var radīt jaunas darba vietas. Konvencijā norādīts, ka ainavas ir svarīga cilvēku dzīves kvalitātes 
daĜa jebkurā vietā: pilsētās un laukos, gan noplicinātos, gan labas kvalitātes apgabalos, gan arī apgabalos, 
kas atzīti par izcili skaistiem, un tādos apgabalos, kas tiek izmantoti ikdienā. Savukārt pārmaiĦas arī 
reăionālajā un pilsētu plānošanā, transportā, infrastruktūrā, tūrismā un atpūtā, kā arī pārmaiĦas pasaules 
ekonomikā vispārīgākā līmenī daudzos gadījumos paātrina ainavu pārveidošanos. Tiek apstiprināts, ka 
Eiropas ainavu kvalitāte un daudzveidība ir kopīgs resurss un ka ir jāsadarbojas, lai tās aizsargātu un 
apsaimniekotu un veiktu plānošanu, uzskatot, ka ainavas ir galvenais indivīdu un sabiedrības labklājības 
elements un ka to aizsardzība, apsaimniekošana un plānošana ikvienam piešėir tiesības un atbildību. 

Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencijā (1972) ar 
„dabas mantojumu” tiek saprasts: 

� Dabas pieminekĜi, kas radušies no fizikāliem vai bioloăiskiem veidojumiem vai šādu veidojumu 
grupām, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no estētikas vai zinātnes viedokĜa; 

� Ăeoloăiski vai fizioăeogrāfiski veidojumi un stingri noteiktas zonas, kas ir kādas apdraudētas 
dzīvnieku vai augu sugas dzīves vieta, kam ir īpašas nozīmes universāla vērtība no zinātnes vai 
saglabāšanas viedokĜa; 

� Ievērojamas dabas vietas vai ierobežotas dabas teritorijas, kam ir īpašas nozīmes universāla 
vērtība no zinātnes, saglabāšanas vai dabas skaistuma viedokĜa. 

Konvencija nosaka, ka katras dalībvalsts pienākums ir nodrošināt tās teritorijā kultūras un dabas 
mantojuma identifikāciju, aizsardzību, konservāciju, popularizēšanu un saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. 

EK direktīva 2000/60/EC (2000) nosaka pasākumus ūdens politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva). Tās 
mērėis ir nodrošināt ūdeĦu pārvaldības struktūras izveidi, kas garantē nepārtrauktu un pēctecīgu procesu, 
lai nepieĜautu ūdeĦu stāvokĜa pasliktināšanos, lai nodrošinātu ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to 
kvalitātes uzlabošanu. 

Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina „Ūdens apsaimniekošanas likums” (2002). Siguldas novada lielākā 
teritorijas daĜa ietilpst Gaujas upju baseinu apgabalā, tikai neliela daĜa Allažu pagasta teritorijā ietilpst 
Daugavas baseinā. 
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ES direktīva 91/271/EEK (1991) par komunālo notekūdeĦu attīrīšanu. Direktīvas mērėis ir harmonizēt 
komunālo notekūdeĦu attīrīšanas pasākumus visā Eiropas Savienībā. Attiecībā uz komunālo notekūdeĦu 
attīrīšanu, visa Latvijas teritorija ir atzīta kā īpaši jūtīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības 
komunālo notekūdeĦu attīrīšanai. Latvijā šīs Direktīvas izpildi nodrošina 22.01.2002. MK noteikumi Nr.34 
„Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī”. Pamatojoties uz šo noteikumu 47.punktu un likuma „Par 
piesārĦojumu” 17.pantu, Vides ministrija ir izstrādājusi Rīcības programmu komunālo notekūdeĦu 
novadīšanas radītā piesārĦojuma samazināšanai (31.03.2004. MK rīkojums Nr.181 "Par Rīcības 
programmu komunālo notekūdeĦu un bīstamo vielu radītā virszemes ūdeĦu piesārĦojuma 
samazināšanai"). Rīcības programma nosaka termiĦus kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtu 
ierīkošanai, kā arī finansēšanas un līdzekĜu piesaistes plānu. 

Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK (1975) par atkritumiem un Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC 
(1991) par bīstamajiem atkritumiem. Latvijā abas Direktīvas pārĦem Atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plāns 2003.-2012.gadam, kas paredz valstī veidot reăionālus sadzīves atkritumu poligonus, slēgt un 
rekultivēt esošās, normatīvajiem aktiem neatbilstošās, izgāztuves. Siguldas novads iekĜaujas Rīgas reăiona 
atkritumu apsaimniekošanas teritorijā, kur tiek veidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma un 
apglabāšanas poligons22. 

Apsaimniekošanas plāna mērėis ir veicināt atkritumu rašanās novēršanu, palielinoties ekonomiskajai 
izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas 
atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus resursu izmantošanas 
efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanu. 

Siguldas novada bijusī sadzīves atkritumu izgāztuve „KaĜĜi” ir slēgta un rekultivēta. SaskaĦā ar Rīgas 
reăiona atkritumu apsaimniekošanas plānu, Siguldas novada sadzīves atkritumi noglabājami StopiĦu 
novada StopiĦu pagastā esošajā atkritumu poligonā „GetliĦi”. Diemžēl ne visas Direktīvās noteiktās 
prioriātes atkritumu apsaimniekošanā tiek ievērotas, jo pilnībā nav atrisināti jautājumi par atkritumu rašanās 
novēršanu un atkritumu atkārtotu izmantošanu, kuru īstenošana būtu jāparedz primāri. 

Konvencija Par robežšėērsojošo gaisa piesārĦošanu lielos attālumos (1979). Šīs konvencijas mērėis ir 
aizsargāt cilvēku un viĦa apkārtējo vidi no gaisa piesārĦošanas un censties ierobežot un, ciktāl tas 
iespējams, pakāpeniski samazināt un novērst gaisa piesārĦošanu, arī robežšėērsojošo piesārĦošanu lielos 
attālumos. Siguldas novadam jāparedz pasākumi NO2, emisiju samazināšanai (samazinot transporta 
plūsmu, ierobežojot radīto atkritumu apjomu, veicinot atkritumu šėirošanu, kompostēšanu un uzlabojot 
noglabāšanu). 

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiĦām (likums Saeimā pieĦemts 23.02.1995.) un šīs 
konvencijas Kioto protokols. Konvencijas mērėis ir sasniegt siltumnīcas efekta gāzu koncentrācijas 
stabilizāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Tajā 
izvirzītie uzdevumi: uzlabot energoefektivitāti, uzlabot enerăijas ieguves efektivitāti, pasažieru automašīnu 
ierobežošana pilsētās, videi draudzīgas transporta sistēmas izveide, atkritumu poligonos noglabājamo 
atkritumu samazināšana. Klimata izmaiĦu samazināšanai Siguldas novadam ir jāveicina ilgtspējīga 
transporta attīstība visā pilsētas teritorijā, atkritumu plūsmas samazināšanās, atkritumu dalīšana un 
otrreizēja pārstrāde, jāuzlabo siltumapgādes un apkures sistēmas, jānovērš enerăijas zudumi, jāuzlabo 
dzīvojamo ēku energoefektivitāte. 

Konvencija „Par cīĦu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 
sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā" (1994). Šīs Konvencijas mērėis ir cīnīties pret 
pārtuksnešošanos un samazināt sausuma efektus valstīs, kuras sastopas ar nopietnām sausuma un/vai 
pārtuksnešošanās izraisītajām problēmām. Konvencija attiecībā uz Eiropas valstīm nozīmē cīĦu pret 
auglīgas augsnes izniekošanu, nosakot tās izmantošanu citiem mērėiem, tādiem kā lauksaimniecība vai 
vides aizsardzība, kā arī novēršot augsnes auglības zudumu vai pat tās degradāciju. Šī konvencija tiek 
attiecināta arī uz zemes degradāciju (degradētajām teritorijām), kas, kaut arī nav jārekultivē saskaĦā ar 

                                                 
22 „Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plāns”, nodibinājums „Rīgas reăiona attīstības 
aăentūra”, Rīga, 2005 
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prasībām pret piesārĦotajām vietām, pamatojoties uz Parīzes konvenciju, būtu renaturalizējamas. Lai 
novērstu šos faktorus, Siguldas novada teritorijas plānojumā, apbūve prioritāri būtu jāparedz jau 
degradētās teritorijās. 

 
6.3. Nacionālie vides aizsardzības mērėi 

Latvijas vides politikas dokumenti ir cieši saistīti ar starptautiskajām konvencijām un ES direktīvās 
noteiktajām prasībām vides un dabas aizsardzības jomā. 

Likuma „Vides aizsardzības likums” (2006) mērėis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un 
atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Tas nosaka, ka pieĦemot lēmumus, kas var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, jābalstās uz šādiem vides aizsardzības principiem: 

1) Princips „piesārĦotājs maksā” – persona sedz izdevumus, kas saistīti ar tās darbības dēĜ 
radīta piesārĦojuma novērtēšanu, novēršanu, ierobežošanu un seku likvidēšanu; 

2) Piesardzības princips – ir pieĜaujams ierobežot vai aizliegt darbību vai pasākumu, kurš var 
ietekmēt vidi vai cilvēku veselību, bet kura ietekme nav pietiekami izvērtēta vai zinātniski 
pierādīta, ja aizliegums ir samērīgs līdzeklis, lai nodrošinātu vides vai cilvēku veselības 
aizsardzību. Principu neattiecina uz neatliekamiem pasākumiem, ko veic, lai novērstu kaitējuma 
draudus vai neatgriezenisku kaitējumu; 

3) Novēršanas princips – persona, cik iespējams, novērš piesārĦojuma un citu videi vai cilvēku 
veselībai kaitīgu ietekmju rašanos, bet, ja tas nav iespējams, novērš to izplatīšanos un negatīvās 
sekas; 

4) Izvērtēšanas princips – jebkuras tādas darbības vai pasākuma sekas, kas var būtiski ietekmēt 
vidi vai cilvēku veselību, jāizvērtē pirms attiecīgās darbības vai pasākuma atĜaušanas vai 
uzsākšanas. Darbība vai pasākums, kas var negatīvi ietekmēt vidi vai cilvēku veselību arī tad, ja 
ievērotas visas vides aizsardzības prasības, ir pieĜaujams tikai tad, ja paredzamais pozitīvais 
rezultāts sabiedrībai kopumā pārsniedz attiecīgās darbības vai pasākuma nodarīto kaitējumu 
videi un sabiedrībai. 

Nacionālā attīstības plāna 2007.–2013.gadam (apstiprināts ar 04.07.2006. MK noteikumiem Nr.564 
„Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam") viena no prioritātēm ir cilvēka 
dzīves kvalitātes paaugstināšana. Daudzveidīga un kvalitatīva dabas vide ir vērtība, kas jārespektē veicinot 
valsts ilgtspējīgu attīstību kopumā. Nacionālajā attīstības plānā ir definēts, ka, lai saglabātu bioloăisko 
daudzveidību un nodrošinātu aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības statusu, īpaši svarīgi ir 
sabalansēt iespējamās saimnieciskās darbības un teritoriju apsaimniekošanu ar dabas aizsardzības 
prasībām. 

Lai sasniegtu augstāk norādītos mērėus, ir noteikti šādi risināmie uzdevumi: 

� Veicināt bioloăiskās daudzveidības un aizsargājamo teritoriju saglabāšanu un saprātīgu 
izmantošanu; 

� Veicināt aizsargājamo dabas teritoriju iesaisti ekonomiskajā apritē, nosakot atšėirīgas 
saimnieciskās darbības liegumu zonās un sniedzot to izveides sociālekonomisko pamatojumu, 
piesaistot finansējumu apsaimniekošanai; 

� Veicināt sabiedrības līdzdalību vides aizsardzībā un saglabāšanā, iedzīvotājus savlaicīgi un 
patiesi informējot par vides kvalitāti un dabas resursiem; 

� Sekmēt izglītības par vidi attīstību, kā arī veicināt izglītību ilgtspējīgai attīstībai un paaugstināt 
vides apziĦu iedzīvotāju vidū; 

� Atbalstīt dabas vides ilgstpējīgu izmantošanu iedzīvotāju atpūtai un sekmēt ekotūrismu; 
� Veicināt dabas, tai skaitā klimata pārmaiĦu un rūpniecisko risku izvērtēšanu, mazināšanu un 

monitoringu; 
� Sekmēt degradēti (t.sk. piesārĦoto) teritoriju sanāciju un revitalizāciju; 
� Sekmēt iedzīvotāju informētību par ūdens, energoresursu taupīgu izmantošanu un sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu. 



Vides pārskats         Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 51 

Vides politikas pamatnostādnes (apstiprinātas ar 31.07.2009. MK rīkojumu Nr.517 „Par Vides politikas 
pamatnostādnēm 2009.–2015.gadam”) ir vidēja termiĦa politikas plānošanas dokuments, kurā atspoguĜota 
esošā situācija, formulēti vides politikas mērėi, risināmās problēmas, politikas pamatprincipi, politikas 
rezultāti un rīcības virzieni politikas mērėu sasniegšanai. Vides politikas virsmērėis ir veidot pamatu vides 
kvalitātes saglabāšanai un atjaunošanai, kā arī dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, vienlaikus 
ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi uz cilvēka veselību. 

Būtiskākās identificētās un risināmās problēmas pamatnostādnēs ietverto jautājumu blokos ir šādas: 

� Tiek pārsniegti gaisa kvalitātes normatīvi Latvijas lielākajās pilsētās, un lielākais gaisa 
piesārĦojuma īpatsvars nāk no transporta emisijām; 

� Palielinās iekšējo ūdeĦu eitrofikācija, īpaši Rīgas līča dienvidu daĜā, novērojama arī 
lauksaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti; 

� Ekonomiskās krīzes apstākĜos problēmu rada otrreizējo izejvielu izmantošana, Ħemot vērā 
būtisko cenu un pieprasījuma kritumu, problemātiska ir atkritumu pārstrādes mērėu sasniegšana; 

� Citu nozaru plānošanas dokumentos nepietiekami atspoguĜoti dažādi vides faktori – gaisa 
kvalitāte un troksnis, plānojot transporta plūsmas, ăeoloăiskie riski, plūdu riski, rūpniecisko 
avāriju risku novēršanas pasākumi; 

� Sabiedrības izpratnes trūkums par saimnieciskās darbības veida un paĦēmienu saistību ar 
dabas vērtību ilglaicīgu pastāvēšanu; 

� Trūkst ilgtermiĦa sistemātisku zinātnisko pētījumu par iespējamo klimata pārmaiĦu ietekmi uz 
Latvijas vidi, klimata pārmaiĦu radītiem riskiem, klimata ietekmes samazināšanas pasākumu 
ietekmi uz tautsaimniecību, kā arī nav izstrādāti ekonomiskie un sociālie piemērošanās 
pasākumi un programma to īstenošanai; 

� Dažādu datubāzu savietojamības problēmas un nepilnības esošajos reăistros; 
� Finansējuma trūkums normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes kontrolei. 

Starp pamatnostādnēs definētajiem problēmjautājumiem ietilpst arī no Eiropas Savienības tiesību aktiem 
izrietošās prasības, kuru ieviešanai piešėirtais finansējums ir nepietiekams. 

Piedāvātie risinājumi: 

� Veikt plānveida sabiedrības izglītošanu, informēšanu un veicināt sabiedrības līdzdalību vides 
aizsardzības pasākumu plānošanā un ieviešanā; 

� Veicināt valsts institūciju un privāto uzĦēmēju sadarbību; 
� Vides aizsardzības institūciju rīcībspējas paaugstināšana; 
� Veicināt vides jautājumu integrēšanu un aktualizēšanu citu nozaru politikās; 
� Samazināt visu tautsaimniecības sektoru energointensitāti, izstrādājot un ieviešot tādus 

ekonomiskos politikas instrumentus, kas veicinātu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto 
vērtību ražošanu, tai skaitā pārstrukturējot kopējo nodokĜu slogu, t.i., realizējot zaĜo nodokĜu 
reformu. 

Zemes politikas pamatnostādnes 2008.–2014.gadam ir apstiprinātas ar 13.10.2008. MK rīkojumu Nr.613. 
Pamatnostādnēs no zemes kā resursa viedokĜa, tiek apskatītas ne tikai zemes kā ražošanas līdzekĜa 
funkcijas, kas sevī ietver zemes izmantošanu un aizsardzību, bet arī zeme kā vieta (telpa) attīstībai, 
ietverot tās izmantošanu un attīstības plānošanu, apbūvi un ainavas veidošanu. Rīcības politika ir vērsta uz 
to, lai kā vērtību saglabātu Latvijai raksturīgo mozaīkveida kultūrainavu. Neizmantotajās lauksaimniecībā 
izmantojo zemju platībās, kas ir piemērotas lauksaimnieciskai ražošanai, panāktu zemes īpašnieku 
pienākumu izpildi zemju izmantošanā, veiktu labas saimniekošanas prakses popularizēšanu zemes 
īpašnieku un lietotāju vidū. Nodrošinātu zemes aizsardzību, nepieĜaujot jaunu degradēto teritoriju rašanos, 
veicinātu esošo teritoriju revitalizāciju. Izveidotu ilgtspējīgu apdzīvojuma struktūru, kas veicinātu 
policentrisku attīstību un sadarbību. NepieĜautu jaunu ciemu veidošanos, bez atbilstoša infrastruktūras un 
pakalpojumu nodrošinājuma. Esošās apdzīvotās vietās veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanos. 
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ĥemot vērā, ka Latvijai raksturīga liela sugu un dabisko biotopu daudzveidība, jāĦem vērā Bioloăiskās 
daudzveidības nacionālajā programmā (2000) noteiktie bioloăiskās daudzveidības saglabāšanas un 
veicināšanas politikas mērėi: 

� Saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabisko struktūru daudzveidību; 
� Saglabāt un veicināt vietējo savvaĜas sugu daudzveidību; 
� Saglabāt lauksaimniecības augu un dzīvnieku šėirĦu daudzveidību, veicināt to izmantošanu; 
� Pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu; 
� Veicināt tradicionālās ainavas struktūras saglabāšanos; 
� Nodrošināt dzīvās dabas resursu līdzsvarotu un ilgtspējību attīstību. 

Vides monitoringa programma (apstiprināta 24.01.2006. ar Vides ministra rīkojumu Nr.29) nosaka kārtību, 
kādā veicams vides monitorings. Vides monitoringa programmas izpildi koordinē VA „Latvijas Vides, 
ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs (LVĂMC). 

Vides monitoringa programma sastāv no sekojošām apakšnodaĜām: 

� Gaisa monitorings; 
� ŪdeĦu monitorings; 
� Augsnes un zemes virsmas apauguma monitorings; 
� Bioloăiskās daudzveidības monitorings. 

Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2006.–2012.gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 29.12.2005. 
rīkojumu Nr.860 „Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2006.-2012.gadam”) mērėi: 

� Novērst atkritumu rašanos, palielinoties ekonomiskajai izaugsmei, un nodrošināt ievērojamu 
kopējo radīto atkritumu daudzuma samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās 
novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paĦēmienus; 

� Resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanu un ilgtspējīgākas patērētāju uzvedības 
veicināšanu. 

Attiecībā uz jau radītajiem atkritumiem nodrošināt, ka: 

� Atkritumi nav bīstami vai arī tie nerada risku videi un veselībai; 
� Lielākā daĜa atkritumu tiek atgriezti atpakaĜ ekonomiskajā apritē, it īpaši izmantojot pārstrādi, vai 

arī tiek atgriezti vidē noderīgā ( piemēram, komposts) vai nekaitīgā formā; 
� Apglabājamo atkritumu daudzums tiek samazināts līdz minimumam un atkritumi tiek iznīcināti vai 

apglabāti cilvēka veselībai un videi drošā veidā; 
� Atkritumi tiek apstrādāti pēc iespējas tuvāk to rašanās vietām. 

Vērtējot Siguldas novada teritorijas plānojumu, jāsecina, ka tā izstrāde un tajā paredzētās rīcības kopumā 
atbilst ilgtspējīgas attīstības pamatnosacījumiem, mūsu valstij saistošiem starptautiskajiem un 
nacionālajiem vides aizsadzības mērėiem. ĥemot vērā, ka plānošanas dokuments nenodrošina pietiekamu 
detalizācijas pakāpi, teritorijas plānojuma ieviešanas procesā nepieciešams paredzēt pasākumus negatīvo 
ietekmju uz vidi identificēšanu un novēršanu. 
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7. PLĀNOŠANAS DOKUMENTS UN TĀ IESPĒJAMO ALTERNATĪVU ĪSTENOŠANAS BŪTISKĀS 
IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS 

Izvērtējot Siguldas novada teritorijas plānojumu, iespējams konstatēt plānoto (atĜauto) teritoriju 
izmantošanas nosacījumu tiešo un netiešo, sekundāro ietekmi, paredzēto darbību un citu darbību 
savstarpējo un kopējo ietekmi, īstermiĦa, vidēji ilgu un ilglaicīgu ietekmi, pastāvīgo pozitīvo un negatīvo 
ietekmi, kā arī ietekmi uz cilvēkiem, viĦu veselību, kultūrvēsturisko mantojumu, dabas un ainavu 
daudzveidību, augsnes kvalitāti, klimatiskajiem faktoriem un minēto jomu mijiedarbību. 

Pašvaldība respektē iedzīvotāju vēlmi dzīvot kvalitatīvā vidē, domājot par novada ilgtspējīgu attīstību. Līdz 
ar to Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt ietekmi uz vidi, 
ir, galvenokārt, saistītas ar transporta un komunālās saimniecības  infrastruktūras attīstību. Turklāt 
komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība, lielākoties, radīs pozitīvu ietekmi. Netiešās ietekmes ir 
saistītas ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar uzĦēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras 
sakārtošanu un tūristu skaita pieaugumu. 

 
7.1. Tiešās un netiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes 

Tiešās ietekmes ir izmaiĦas vidē, kuras paredzētas darbības realizācijas rezultātā, nepastarpināti 
iedarbojas uz vidi, tās var būt pozitīvas vai arī negatīvas (piemēram – piesārĦojums, novadot vidē emisijas, 
zemju apbūve un transformācija). 

1) Siguldas novada teritorijas plānojums kopumā paredz saglabāt esošo apdzīvojumu (izĦemot Plānupes 
ciemu, kas izslēgts no ciema statusa, savukārt, iekĜauta ir Vējupīte), samazinot vai nepaplašinot 
apdzīvoto vietu robežas, līdz ar to tiek plānota kopēja teritorijas sakārtošana un sakopšana arī no vides 
viedokĜa. Apdzīvojuma struktūras pamatā ir blīvas apbūves koncentrēšana pilsētā un ciemos, lauku 
viensētu apbūves raksturs pārējā teritorijā. ĥemot vērā, ka Siguldas novada teritorijas plānojums 
paredz apbūves paplašināšanos, salīdzinājumā ar pašreizējo esošo situāciju dabā, slodze uz vidi var 
palielināties, taču, ja šo teritoriju attīstība notiks ievērojot normatīvajos aktos noteiktās vides 
aizsardzības prasības, vides kvalitāte tiks saglabāta. Tomēr uzmanība jāpievērš apbūves attīstībai 
virszemes ūdensobjektu tuvumā, kas var palielināt vides risku un samazināt piekrastes ekosistēmu 
noturību pret piekrastes erozijas procesiem. 

2) Siguldas novadā tiek plānota Siguldas apvedceĜa trase. Jaunu autoceĜu būvniecība nodara 
zaudējumus bioloăiskai daudzveidībai, ainavai un ūdens kvalitātei, tādējādi pazeminot vides kvalitāti 
attiecīgajā teritorijā, taču transporta plūsmas novirzīšana mazinās transporta radīto ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību Siguldas pilsētā, drošību, troksni un gaisa kvalitāti pilsētā (gaisa kvalitāte pasliktinās, 
pieaugot transporta plūsmai, palielinoties izmešu daudzumam un palielinoties apbūves intensitātei). 

3) IlgtermiĦā nesamazinoties iedzīvotāju skaitam un pieaugot saimnieciskajai aktivitātei, pieaug arī 
notekūdeĦu apjoms un tā radītā slodze uz vidi. Svarīgi pēc iespējas vairāk nodrošināt patērētāju ar 
pieslēgumu centralizētai notekūdeĦu savākšanas sistēmai un attīrīšanas iekārtām. Siguldas novadā 
tiek izstrādāti un veikti ūdenssaimniecības sakārtošanas projekti, kā rezultātā tiek atjaunotas 
kanalizācijas, ūdensvadu sistēmas un plānoti jauni pieslēgumi. Normatīvajos aktos izvirzītās prasības 
virszemes un pazemes ūdens resursu aizsardzībai, kā arī to īstenošanas pasākumi, nodrošinās ūdens 
kvalitātes saglabāšanos un uzlabošanos jaunajās apbūves teritorijās, kā rezultātā palielināsies 
notekūdeĦu daudzums. Īpaši nozīmīga ir vides aizsardzības prasībām atbilstošu centralizēto un lokālo 
notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu būvniecība. 

4) Gan sadzīves, gan rūpniecisko atkritumu daudzuma palielināšanās negatīvi ietekmē vidi, tad, ja tie tiek 
apsaimniekoti nepareizi. Palielinot šėiroto atkritumu īpatsvaru Siguldas novada atkritumu saimniecībā 
un modernizējot atkritumu savākšanu un pārstrādi, iespējams mazināt šo ietekmi. Lai gan Siguldas 
novada apdzīvojuma struktūras attīstības mērėi ir vērsti uz vides piesārĦojuma novēršanu, tomēr 
prakse rāda, ka veidojoties jaunām urbanizētām teritorijām vai pieaugot iedzīvotāju skaitam, attiecīgi 
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novērojams piesārĦojuma slodzes pieaugums. Tomēr apdzīvotās vietās ir vieglāk un efektīvāk risināt 
atkritumu apsaimniekošanas mērėu sasniegšanu.23 

5) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna esamība un citu normatīvo aktu 
izstrāde un ievērošana sekmē bioloăiskās daudzveidības saglabāšanos. Īpaša uzmanība jāpievērš un 
pastiprināta jākontrolē tās jūtīgās teritorijas, kas robežojas ar īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 
Pozītīvi vērtējami arī Siguldas novada teritorijas plānojumā iekĜautie ainavu aizsardzības jautājumi. 

6) Tūrisma attīstība un tūrisma plūsmas pieaugums var tieši ietekmēt vides stāvokli novada teritorijā, ja 
nepastāv attiecīgā infrastruktūra, tajā pat laikā sekmēs sociālekonomisko attīstību. Tūristu skaita 
pieaugums palielina slodzi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, līdz ar to jākontrolē tūristu plūsma 
šajās teritorijās un jāattīsta atbilstoša infrastruktūra un jānodrošina dabas aizsardzību nodrošinošs 
labiekārtojums. Siguldas pilsēta vēsturiski veidojusies kā tūrisma, atpūtas un kūrortu centrs, jo līdzās 
vienmēr pastāvējuši tūrisma attīstībai nepieciešamie priekšnoteikumi, pamazām sāk attīstīties arī lauku 
tūrisms, tomēr joprojām tūrismu ierobežojošs faktors ir sliktā ceĜu kvalitāte. Siguldas novada teritorijas 
plānojums nosaka, ka lauku zemēs pieĜaujama arī tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve. 

7) Derīgo izrakteĦu ieguve ir tā darbība, kas noteikti ietekmē vidi, gan hidroloăisko režīmu, gan tiek 
zaudētas dabas vērtības, tā jebkurā gadījumā saistīta arī ar ainavas izmaiĦām. Tāpēc par to tiešo 
ietekmi uz vidi jāvērtē katras derīgo izrakteĦu atradnes projekta izstrādes laikā atbilstoši spēkā esošajai 
likumdošanai. 

8) Ražošanas objekti un noliktavu teritorijas (rūpnieciskās ražošanas un lauksaimnieciskās ražošanas 
būves un teritorijas) ir tās teritorijas, kuras atkarībā no uzĦēmējdarbības veida var radīt jaunu 
piesārĦojuma slodzi. Siguldas novadā rūpnieciskās apbūves attīstība pamatā tiek plānota jau esošajās 
rūpnieciski izmantojamās teritorijās, kā arī bijušajās rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas šobrīd ir 
pamestas un klasificētas kā pamestas un citas vizuāli piesārĦotas vietas. Siguldas novada teritorijas 
plānojums paredz, pamesto un degradēto teritoriju izmantošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides 
kvalitātes uzlabošanā (teritorijas sakopšana un ainavas uzlabošanās). Rūpnieciskās ražošanas 
ietekme iespējama teritorijās, kur šī apbūve cieši piekĜaujas dzīvojamai apbūves zonai, tāpēc jāizvērtē 
to izvietojuma iespējamība to tuvumā. SaskaĦā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, 
Siguldas novadā lauku zemēs pieĜaujama lauksaimnieciskās ražošanas un vieglās rūpniecības 
uzĦēmumu apbūve, taču pilsētas un ciemu robežās arī smagās rūpniecības un atkritumu 
apsaimniekošanas un pārstrādes uzĦēmumu apbūve. Siguldas novada teritorijas plānojums nosaka 
atsevišėas teritorijas Siguldas pilsētā, kur galvenais teritorijas izmantošanas veids ir noteikts 
„Rūpnieciskā apbūve”, taču teritorijas izmantošanā nav pieĜaujamas vides piesārĦojošas darbības, kuru 
veikšanai saskaĦā ar likumu „Par piesārĦojumu” nepieciešamas A vai B kategorijas atĜaujas. 

 
Netiešās ietekmes 

Netiešās ietekmes veidojas mijiedarbības starp vidi un tiešām ietekmēm rezultātā. Tās lielākoties saistītas 
ar iedzīvotāju skaita pieaugumu, saimnieciskās darbības paplašināšanos, tūristu un transporta plūsmas 
pieaugumu. Ietekme var būt pozitīva, negatīva vai neitrāla. 

1) Iedzīvotāju skaita izmaiĦas neietekmē dabas vidi tiešā veidā. SaskaĦā ar Siguldas novada attīstības 
programmā sniegto informāciju un datiem, tiek norādīts, ka, ja iedzīvotāju skaita pieaugums 
saglabāsies esošajā apjomā, prognozējams, ka 2017.gadā iedzīvotāju skaits palielināsies līdz 19’000 
iedzīvotājiem (2011.gada sākumā Siguldas novadā reăistrēts 18’010 iedzīvotājs). Iedzīvotāju skaita 
pieauguma rezultātā palielinās slodze uz dabas vidi, tāpat palielinās transporta līdzekĜu skaits, kā 
rezultātā notiek intensīvāka satiksme, pieaug resursu patēriĦš, atkritumu un notekūdeĦu apjoms. 
Iedzīvotāju skaita palielināšanās un jaunu teritoriju apbūve var radīt iemeslu jau aplūkotām tiešajām 
ietekmēm, ja netiek nodrošināta atbilstoša vides infrastruktūra. Tāpēc liela loma šīs ietekmes 
mazināšanai ir dabas aizsardzības plānu esamība un ieviešana īpaši aizsargājamās teritorijās, 
inženiertenhiskās infrastruktūras sakārtošanai u.tml. 

                                                 
23 Vides pārskata projekts Siguldas novada teritorijas plānojumam 2007.-2019.gadam (2008) 
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2) Saimnieciskās aktivitātes attīstība vidi ietekmē netiešā veidā. Siguldas novads atrodas Pierīgas 
reăionā, līdz ar to tiek attīstīta gan uzĦēmējdarbība, gan jaunas dzīvojamās platības, taču joprojām 
palielinās arī iedzīvotāju darba svārstmigrācija uz Rīgu. UzĦēmējdarbības pilnveidošanās un 
aktivizēšanās dabas teritorijas ietekmē netieši – troksnis un notekūdeĦu apjoma palielināšanās. Tāpat 
lauksaimniecības apakšnozares ir Ĝoti daudzveidīgas, piemēram, cūkkopības attīstība var radīt virkni 
problēmu (atkritumi, gruntsūdeĦu piesārĦojums, smakas). Paredzētie pasākumi to ierobežošanai 
nodrošinās valsts noteikto vides prasību ievērošanu. Īpaši aizsargājamo teritoriju tuvumā šāda dabība 
nav vēlama. Pirms plānotās darbības uzsākšanas vai paplašināšanas vēlams konsultēties ar vides 
aizsardzības speciālistiem, lai minimizētu iespējamo ietekmi. 

3) Tūrisma plūsmas pieaugums, līdzīgi kā iedzīvotāju skaita pieaugums, rada draudus retajām dzīvnieku 
un augu sugām, kā arī dabas veidojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Pieaug resursu 
patēriĦš (ūdens, elektroenerăija u.c.), palielinās saražoto atkritumu apjoms. Lai novērstu šo ietekmi – 
jāsakārto vides infrastruktūra, jāierīko takas, celiĦi, jāizvieto papildus atkritumu urnas, nožogojumi, 
informācijas zīmes un atpūtas vietas. Novada teritorijā jāveicina dabas tūrisms, ekotūrisms un 
velotūrisms. Tas palielinās iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un rekreācijas iespējas. 

4) Palielinoties transporta kustībai pa autoceĜiem, un jaunu ceĜu izbūve, palielina gan gaisa piesārĦojumu 
ar izplūdes gāzēm, gan trokšĦu līmeni, gan piesārĦojumu ar putekĜiem. Novada teritorijā tuvākajā laikā 
nav plānotas jaunas lielas ražošanas izveides, taču ir plānota derīgo izrakteĦu ieguve, kas var radīt 
ietekmi uz hidroloăiskiem režīmiem. Pirms derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju izmantošanas un/vai 
paplašināšanas, nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas piemērojams atbilstoši likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. 

5) Palielinoties automašīnu plūsmai pa autoceĜiem, palielinās arī gaisa piesārĦojums ar izplūdes gāzēm. 
Lai mazinātu šo iespējamo ietekmi, izbūvējot vai rekonstruējot ceĜus, būtu nepieciešams paredzēt 
pareizu satiksmes regulēšanu, apzaĜumošanu, prettrokšĦu žogus u.tml. 

Novada inženiertehniskās infrastruktūras attīstība lielākoties atstās pozitīvu ietekmi uz vidi. Pieslēdzot 
jaunus patērētājus centralizētai ūdenapgādei un notekūdeĦu attīrīšanai, samazināsies neattīrītu 
notekūdeĦu novadīšana augsnēs un ūdensnotekās. Visi ūdensaimniecības rekonstrukcijas darbi radīs 
īslaicīgu ietekmi. 

Siguldas novada teritorijas plānojums paredz attīstīt satiksmes infrastruktūru gan pilsētas, gan lauku 
teritorijā. Pieaugot transporta līdzekĜu skaitam, paredzama satiksmes plūsmas intensitātes un līdz ar to 
gaisa un ielām pieguĜošo teritoriju piesārĦojuma palielināšanās. Tomēr, gaisa, ūdens un trokšĦa 
piesārĦojuma palielināšanās, ja tā nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto piesārĦojuma līmeni, parasti 
nerada vides kvalitātes pasliktināšanos teritorijā. 

 
7.2. Īslaicīgās, vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmes 

Siguldas novada teritorijas plānojumā paredzētās darbības pēc to ietekmes ilguma var iedalīt īslaicīgās, 
vidēji ilgās un ilglaicīgās ietekmēs. 

Par īslaicīgas ietekmes darbībām var uzskatīt teritorijas plānojumā paredzēto visa veida būvniecību un 
rekonstrukciju, transporta infrastruktūras paplašināšanu un renovāciju, visa veida inženiertehnisko 
komunikāciju būvniecību un atjaunošanu. Siguldas novada teritorijas plānojums paredz jaunu ceĜu 
būvniecību, komunālās saimniecības infrastruktūras uzlabojumus u.c. Lielākā daĜa šo ietekmju tiek 
neitralizētas pēc darbības izbeigšanās, ja šīs darbības tiek veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem. 
Galvenās ietekmes ir zemsedzes bojājumi, troksnis, putekĜu emisijas un atkritumu koncentrēšanās. Katrā 
gadījumā, ir jāizvērtē, vai īslaicīgās ietekmes rezultātā netiek iznīcināti, piemēram, biotopi un sugas. Par 
īslaicīgo ietekmi var uzskatīt tūristu radīto ietekmi uz vidi tūrisma sezonas laikā, īpaši Gaujas senielejas 
teritorijās, kā arī dabas parādību rezultātā radušās ietekmes, jo īpaši applūstošajās teritorijās. 

Vidēji ilgās ietekmes ir saistītas ar daĜēji atjaunojamo resursu izmantošanu saimnieciskajā darbībā. Īpašu 
ietekmi uz vidi atstāj mežu izciršana, radot ietekmi uz bioloăisko daudzveidību, ainavu un ūdens 
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ekosistēmām. Teritorijas plānošanas īstenošanas laikā konsekventi jāievēro normatīvo aktu prasības, lai 
īslaicīgās un vidēji ilgās ietekmes nepārvēršanas par ilglaicīgajām ietekmēm, kas var atstāt būtisku ietekmi 
uz cilvēku veselību, ainavu, bioloăisko daudzveidību un saimniecisko darbību. 

Ilglaicīgas (paliekošās) ietekmes ir saistītas ar ilgtermiĦa zemes izmantošanu saimnieciskām vajadzībām 
(piemēram, pie šādām ietekmēm pieskaitāma arī lauksaimniecības zemju aizaugšana, kas noved pie 
transformācijas meža zemēs), neapbūvētu teritoriju apbūvēšana (ražošanas teritorijas, dzīvojamā apbūve 
un autoceĜi). Arī karjeru izmantošana, ja netiek veikta to rekultivācija, uzskatāma par ilglaicīgu ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Pie ilglaicīgām ietekmēm uzskatāmas arī visas būves, ceĜi un virszemes 
inženierkomunikācijas novada teritorijā. Lai samazinātu šo ietekmju būtiskumu, Siguldas novada teritorijas 
plānojums paredz jau esošo vai bijušo teritoriju izmantošanu plānotajai darbībai, rekultivējamo teritoriju 
izmantošanu un saimnieciskās darbības un vides aizsardzības interešu sabalansēšanu. 

 
7.3. Pozitīvās un negatīvās ietekmes 

Teritorijas plānojuma pozitīvās ietekmes ir pasākumi, kas tieši vai netieši vērsti uz dabas resursu 
saglabāšanu vai pavairošanu, vides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanu, slodzes uz vidi 
ierobežošanu vai samazināšanu, nepieciešamo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, zemes 
izmantošanas un vides aizsardzības jautājumu tiesiskuma un vides kvalitātes mērėu sasniegšanas 
nodrošināšanu. Kā pozitīvās ietekmes var noteikt – degradēto teritoriju sakopšana, dabas teritoriju un 
resursu pieejamības uzlabošana (nodrošinot pieejamību ūdens malām un ūdens resursiem u.tml.), 
vienlaidu meža masīvu saglabāšana, vides kvalitātes saglabāšanas veicināšana (virzsemes un pazemes 
ūdens kvalitāte, gaisa kvalitāte, trokšĦa līmenis u.tml.), transporta sistēmas attīstība un kvalitatīva 
uzlabošana, ar komunālajiem pakalpojumiem saistītās apsaimniekošanas uzlabošanās (samazinot 
atkritumu nonākšanu vidē, neattīrīto notekūdeĦu apjoma nonākšanas vidē samazināšanās), lopkopības 
fermu negatīvās ietekmes minimizēšana, ciemu teritoriju samazināšanās rezultātā potenciāli blīvi 
apbūvējamo teritoriju un vienlaidus teritoriju gar upēm un autoceĜiem samazināšanās, kā arī Siguldas 
pilsētas vēsturiskās pilsētvides saglabāšana. 

Ar negatīvām ietekmēm saprot tādus pasākumus, kas tieši vai netieši vērsti vai var izraisīt dabas resursu 
noplicināšanu, dabas kapitāla samazināšanu, vides kvalitātes pasliktināšanu, slodzes uz vidi palielināšanu, 
piemēram, transporta plūsmas palielināšanās, jaunas infrastruktūras izveide un saimnieciskās darbības 
attīstība īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pieguĜošajās teritorijas, apbūve virszemes ūdensobjektu tiešā 
tuvumā, virszemes ūdens resursu izmantošanas intensitātes palielināšanās, kas palielina risku 
piesārĦojošo vielu nokĜūšanai virszemes ūdeĦos u.tml. Siguldas novadā uzmanība jāpievērš arī 
iespējamām tradicionālajām lauku kultūrainavas izmaiĦām, realizējot jaunu objektu būvniecību un karjeru 
ierīkošanu. 

 
7.4. Summārās (kumulatīvās) ietekmes 

Summārās (kumulatīvās) ietekmes veidojas ilgstoši uzkrājoties vidē ietekmēm, kuras radušās cilvēku 
darbības rezultātā. 

Tā kā Siguldas novada teritorijas plānojumā ir ievēroti galvenie normatīvie akti attiecībā uz vides 
aizsardzību, Ħemti vērā institūciju sniegtie nosacījumi un sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka to summārā 
ietekme uz vidi būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas dokuments netiktu izstrādāts un īstenots. 
Tomēr pirms konkrētās darbības veikšanas jāizvērtē katras darbības iespējamā ietekme vai jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums. Teritorijas plānojumā paredzētās rīcības kopumā ne tik daudz palielinās 
slodzi uz vidi, cik to pārkārtos, ievērojot plānošanas dokumentos noteiktās vides prasības, ietekme uz vidi 
varētu tikt minimizēta un līdz ar to vides kvalitāte novadā varētu uzlaboties. 

Siguldas novads atrodas Pierīgas reăionā, līdz ar to tā attīstība īpaši saistāma ar dzīvojamās apbūves 
palielināšanos, satiksmes infrastruktūras un uzĦēmējdarbības attīstību. ĥemot vērā šos apstākĜus, plānojot 
novada attīstību kopumā, jāĦem vērā tas, ka arī visām ar to saistītajām ietekmēm ir raksturīga straujāka 
attīstības ietekme. 
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Siguldas novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi vides un ainavas 
aizsardzības jomā un ietekmes uz vidi samazināšanai nosaka degradēto teritoriju sakārtošanu un 
izmantošanas ierobežojumus teritorijās ar īpašu nozīmi (kultūrvēsturiskie pieminekĜi un teritorijas, īpaši 
aizsargājamā teritorija, ainaviski vērtīgas teritorijas u.tml.), kā arī nosaka teritorijas plānoto (atĜauto) 
izmantošanu, aprobežojumus, sniedz informāciju par novada teritoriju, tās resursiem un izmantošanas 
iespējām. 

 
Ietekmes uz vidi kopsavilkums 

Realizējot Siguldas novada teritorijas plānojumu, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes. Darbībām, 
kas saistītas ar dzelzceĜa infrastruktūras modernizāciju, jaunu dzelzceĜa izbūvi un tam pieguĜošo teritoriju 
attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo, palielinoties kravu apjomam, pieaugs kopējā 
piesārĦojuma slodze. Līdzīgi vērtējama arī transporta infrastruktūras attīstība, jo paralēli pozitīvai ietekmei, 
ko radīs infrastruktūras sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārĦojuma 
palielināšanās. Negatīva ietekme uz bioloăisko daudzveidību var būt, ja attīstot ceĜu infrastruktūru, tiek 
sadrumstalotas mežu un lauksaimniecības zemju platības, vienlaicīgi bojājot augsnes zemsedzi ar tur 
esošajiem biotopiem, tāpēc pirms darbu uzsākšanas nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi 
saudzējošākas metodes un tehnoloăijas. 

Ja ražošanas objektu izbūvei ir veikta detalizēta izpēte par tās iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktas tā 
izbūvei piemērotākās vietas, tad ir iespēja mazināt plānotās būves negatīvo ietekmi uz dabas un ainavu 
daudzveidību un vides kvalitāti kopumā. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloăisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. 

Realizējot Siguldas novada teritorijas plānojumu, plānotās darbības var atstāt gan pozitīvu, gan negatīvu, 
gan arī diferencētu ietekmi uz vidi: gaisu, augsni, ūdeni, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, biotopiem, 
kultūras un arheoloăisko mantojumu, kā arī ietekmēt cilvēku veselību. 
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8. RISINĀJUMI NEGATĪVO IETEKMJU NOVĒRTĒŠANAI VAI SAMAZINĀŠANAI 

Siguldas novada teritorijas plānojumā 2012.–2024.gadam var izdalīt divu veidu pasākumu grupas, kas var 
mazināt tā ietekmi uz vidi – spēkā esošās likumdošanas un institūciju izvirzīto nosacījumu ievērošana, un 
plānošanas dokumenta izstrādes gaitā izstrādātie pasākumi un optimālākie risinājumi, kas noteikti, lai 
mazinātu ietekmi uz vidi. 

Iepriekšējās Vides pārskata nodaĜas analīzē Siguldas novada teritorijas plānojumā iespējamās būtiskās 
ietekmes uz vidi. Teritorijas plānojuma īstenošanas posmā būtu jāievēro piesardzības princips, savukārt, lai 
samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, kas varētu rasties plānojuma realizācijas laikā, ir 
jāievēro spēkā esošo vides normatīvo aktu izvirzītie mērėi un uzdevumi un teritorijas plānojuma teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzītās prasības. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā paredzētie un veiktie pasākumi ietekmes uz vidi mazināšanai: 

1) Ietekmes uz vidi un potenciālā riska minimizēšana ir Latvijas normatīvajos aktos noteikto aizsargjoslu 
prasību ievērošana. Siguldas novada teritorijas plānojumā noteiktas ekspluatācijas, vides un dabas 
resursu aizsardzības aizsargjoslas, sanitārās aizsargjoslas, drošības aizsargjoslas un citas likumā 
„Aizsargjoslu likums” un teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas. 

2) Noteikti tie gadījumi, kad ir obligāti jāizstrādā detālplānojumi. 

3) Siguldas pilsētas un gandrīz visu ciemu robežas ir samazinātas, tās neplašinot, tādējādi veicinot 
kompaktu attīstību. Vienam ciemam atcelts ciema statuss. Pilsētas un ciemu robežu noteikšanā Ħemts 
vērā princips ciema robežās neiekĜaut lielas mežu un lauku zemes platības. 

4) Ražošanas teritorijas plānotas pamatā jau esošajās vai bijušajās un šobrīd pamestajās ražošanas 
teritorijās. 

5) Plānošanas dokuments paredz inženiertenhiskās apgādes nodrošinājuma attīstību, tādējādi nodrošinot 
vides kvalitātes un cilvēku dzīves kvalitātes paaugstināšanos. 

6) Lai samazinātu trokšĦa un gaisa piesārĦojumu pilsētā, Siguldas novada teritorijas plānojums paredz 
Siguldas pilsētas apvedceĜa izbūvi. Plānotais apvedceĜš paredz intesīvās satiksmes koridora pārbīdi no 
esošā autoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) uz apbraucamo autoceĜu gar 
pilsētas dienvidu robežu. 

7) AtspoguĜotas vides riska teritorijas un objekti, paredzot pasākumus to sakārtošanai vai sanācijai, un 
noteiktas būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas. 

8) Izstrādāts ainavu plāns, nosakot ainavu aizsardzības un plānošanas mērėus. 

9) Lauku vides attīstībā galvenie uzsvari tiek likti uz tradicionālās lauku ainavas saglabāšanu, ierobežojot 
lauksaimniecības zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos un paredzot iespēju robežās 
saglabāt ainavu veidojošos un vienlaicīgi bioloăiskās daudzveidības saglabājušos ainavu elementus 
(atsevišėi augoši koki, koku grupas, alejas, pĜavas, ainaviskie ceĜi utt.). Nepieciešamības gadījumā, ar 
pašvaldības lēmumu ainaviski vērtīgajās teritorijās nosakot prasību pirms plānotās darbības, izstrādāt 
ainavu lokālo plānu (konceptuālu ainavu plānu). 

10) Siguldas novada teritorijas plānojumā ir dalīta minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība 
dažādiem zemes izmantojuma veidiem, lai veicinātu dabas teritoriju nesadrumstalošanu un 
ainaviskuma saglabāšanu. 

Lai Siguldas novada teritorijas plānojumā plānotās darbības rezultātā varētu samazināt vai novērst 
iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties optimālākos 
risinājumus: 

1) Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, katrā konkrētā 
gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi 
novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai. 
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Nepieciešams izvērtēt un izvēlēties maksimāli vidi saudzējošākas metodes un tehnoloăijas, paredzot 
attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloăisko paĦēmienu izmantošanu. 

2) Lai izvairītos no trokšĦa iedarbības, svarīgi Siguldas novada teritorijas plānojumā nodrošināt, lai 
trokšĦa avoti tiktu telpiski nodalīti no dzīvojamās zonas, izglītības iestādēm un citiem publiskiem 
apbūves objektiem. Lai novērstu jaunu apbūves teritoriju izbūvi, kur trokšĦa līmenis pārsniedz komforta 
zonu, vēlams veikt trokšĦa kartēšanas pasākumus. 

3) Veidojot jaunas apbūves teritorijas, jāveido atbilstoša infrastruktūra (piebraucamie ceĜi, ūdensapgādes 
un notekūdeĦu apsaimniekošanas sistēmas), lai novērstu vai samazinātu negatīvās ietekmes. 
Gadījumos, kad notekūdeĦu centralizēta savākšana un attīrīšana nav iespējama vai ekonomiski 
pamatojama, ciemos un viensētās būtu nepieciešams paredzēt bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas 
iekārtas, nodrošinot to atbilstošu uzturēšanu un apsaimniekošanu. 

4) Apdzīvojuma struktūras attīstībā neatbalstīt vienlaidus apbūvi ārpus esošajiem apdzīvojuma centriem 
un joslveida apbūves veidošanos gar autoceĜiem. 

5) Pirms apbūves uzsākšanas vēlams veikt dabas vērtību novērtējumu perspektīvajā apbūves teritorijā 
(īpaši tas attiecināms uz detāli plānojamām teritorijām – pilsētu un ciemiem). Esošajās apbūves 
teritorijās, kuras nav nodrošinātas ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizācijas tīklu, nepieciešams 
pieslēgt centralizētai ūdensapgādes kanalizācijas novadīšanas un attīrīšanas sistēmai, vai arī jārod 
lokāli risinājumi, izmantojot septiėi, dūĦu laukus, atbilstoši notekūdeĦu apsaimniekošanai normatīviem. 
Plānotajām apbūvēm izbūve pieĜaujama tikai pēc maăistrālo inženierkomunikāciju izbūves, bet ja tas 
nav iespējams, jārod alternatīvi risinājumi (vidi saudzējošākie). 

6) Plānojot ierīkot jaunas decentralizētas notekūdeĦu savākšanas vai attīrīšanas iekārtas, jāparedz 
nepieciešamie pasākumi, lai nepieĜautu vides piesārĦošanu. 

7) Atkritumu apsaimniekošana jāveic atbilstoši Siguldas novada domes 30.06.2010. saistošajiem 
noteikumiem Nr.20 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Siguldas novadā”, ievērojot sadzīves 
atkritumu savākšanas, transportēšanas, šėirošanas, pārstrādes un noglabāšanas nosacījumus. 
Vienlaicīgi jānodrošina centralizēta atkritumu savākšanu visos novada ciemos, papildus risinot 
jautājumu par atkritumu šėirošanu. 

8) Projektiem, kas paredz derīgo izrakteĦu ieguvi agrāk neizmantotās derīgo izrakteĦu atradnēs, kuru 
platība ir lielāka par 5 hektāriem vai lielākā platībā, vai kūdras ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā, 
neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības, pirms izstrādes piemērojama sākotnējā novērtējuma 
procedūra. 

9) Svarīgi ir paredzēt riska faktoru iespējamību virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitātes izmaiĦā. Ievērojot 
12.03.2002. MK noteikumus Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeĦu kvalitāti”, Siguldas 
novadā par prioritārajiem zivju ūdeĦiem kā lašveidīgo ūdeĦu tips noteikta Mergupe posmā no Nītaures 
līdz grīvai, Tumšupe no Allažmuižas līdz grīvai, Gauja no Cēsu pilsētas tilta līdz Inčukalna pagasta 
tiltam un Vikmesle visas upes garumā. Līdz ar to upju ielejās un to malās jāierobežo aktivitātes, kas 
apdraud to dabas un ainavu daudzveidības resursus, it sevišėi ainaviski vērtīgajās teritorijās. Jāregulē 
meža stādīšana un ciršana, gravu veidošana, kas var veicināt virszemes noteci un augsnes eroziju, 
savukārt piesārĦojuma rezultātā – upju ūdens eitrofikāciju. 

10) Plānojot tūrisma attīstību novadā, jāmeklē risinājumi potenciālo rekreācijas vietu labiekārtošanai un 
atpūtnieku plūsmas regulēšanai: jāveic vienota stila norāžu zīmju un informatīvo stendu izvietošanu ar 
attiecīgajām norādēm un izglītojošo informāciju par aizliegtajām darbībām konkrētajā teritorijā, jāveido 
labiekārtotas autostāvvietas ar iespējamo atkritumu savākšanu un jāizbūvē gājēju takas no 
autostāvvietām uz dabas objektiem. Peldvietas jānodrošina ar tualetēm, atkritumu urnām, to 
izvietošanu un apsaimniekošanu, kā arī drošu pieeju ūdeĦiem. 

11) Lai saglabātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un citas ekoloăiski jūtīgas dabas teritorijas, plānojot 
jebkādas rīcības, stingri jāievēro attiecīgi regulējošo normatīvo aktu prasības. 
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12) Plānojot rekreāciju zonas attīstību, jānodrošina ezeru, upju piekrastes un mežu ilgtspējīga pastāvēšana 
un publiskā pieejamība, nepieĜaujot nepamatotu publiski pieejamo mežu platību pārvēršanu privātās 
blīvas apbūves teritorijās. 

13) Plānojot teritorijas attīstību, vēlams veikt piesārĦoto teritoriju izpētes darbus un nepieciešamības 
gadījumā veikt sanācijas darbus. 

Par ietekmes uz vidi samazinošiem pasākumiem var uzskatīt visas Siguldas novada teritorijas plānojumā 
noteiktās aizsargjoslas, it īpaši jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, kuru galvenais uzdevums ir 
samazināt vai novērst antropogēnās negatīvās iedarbības ietekmi uz objektiem, kuriem noteiktas 
aizsargjoslas. 

Kopumā var secināt, ka Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam īstenošana nav pretrunā 
ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, ja tiek ievēroti iepriekš aprakstītie risinājumi ietekmju uz 
vidi mazināšanai. Plānojumā paredzēto darbību ietekme uz vidi būs nebūtiska vai pozitīva. 

Kā pašvaldības iniciatīva vides jautājumu risināšanā varētu būt Vides politikas plāna un/vai rīcības 
programmas izstrāde, jo šie stratēăiskie dokumenti radītu iespēju detalizētāk novērtēt esošo un plānoto 
vides situāciju novadā. 



Vides pārskats         Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 61 

 
9. ALTERNATĪVU IZVĒLES PAMATOJUMS 

Siguldas novada teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana ir pašvaldības ilgtspējīgas attīstības telpiskais 
instruments laika periodam līdz 2024.gadam, kas nosaka novada teritorijas organizāciju, dabas resursu 
apsaimniekošanu un dabas vērtību saglabāšanu (ūdeĦi, meži, īpaši aizsargājamās dabas teitorijas un 
objekti). 

2009.gadā Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Siguldas novadam tika pievienots Allažu pagasts, 
līdz ar to Siguldas novadam (Siguldas pilsētas, Siguldas un Mores pagastam) un Allažu pagastam spēkā ir 
dažādi teritorijas plānojumi. Jaunais Siguldas novada teritorijas plānojums nosaka vienotus teritorijas 
izmantošanas nosacījumus visai Siguldas novada teritorijai. Ja jaunais Siguldas novada teritorijas 
plānojums netiks realizēts, tad tas var novest pie nepārdomātas vai pat nevēlamas būvniecības, tāpat 
iespējama vides piesārĦojuma palielināšanās ar dažāda veida atkritumiem, emisijām gaisā un ūdenī, 
kavēsies saimnieciskās darbības un infrastruktūras attīstība novadā, zudīs iespēja piesaistīt nepieciešamās 
investīcijas teritorijas attīstībai un vides normatīvo aktu nodrošināšanai. 

ĥemot vērā to, ka izstrādātais Siguldas novada teritorijas plānojums neparedz vairākus teritorijas 
izmantošanas veidu risinājumus, par vienīgo alternatīvu Siguldas novada teritorijas plānojumam varētu 
uzskatīt „nulles” alternatīvu, kad plānošanas dokumenti netiek apstiprināti un īstenoti. 

Ja apstiprinātais Siguldas novada teritorijas plānojums tiek īstenots ievērojot vides politikas mērėus, valsts 
normatīvajos aktos noteiktās prasības, plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, 
8.nodaĜā noteiktos risinājumus ietekmju samazināšanai un 10.nodaĜā paredzētos kompensēšanas 
pasākumus, tad izstrādātais plānojums ir piemērotākā alternatīva. 

ĥemot vērā, ka Siguldas novada teritorijas plānojums ir ilgtermiĦa plānošanas dokuments, tad par 
sagaidāmo ietekmi uz vidi var sniegt tikai vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas dokumentā 
iekĜauto pasākumu kopumu. Vērtējot sagaidāmo ietekmi uz vidi teritorijas plānojuma mērėu līmenī, 
jāsecina, ka plānošanas dokuments paredz dabas resursu saudzīgu izmantošanu, lai gan dažas no 
aktivitātēm potenciāli var radīt negatīvu ietekmi uz dabas vidi. No vides aizsardzības viedokĜa, uzmanība 
būtu jāpievērš plānotā Siguldas pilsētas apvedceĜa būvniecībai, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstībai 
un/vai paplašināšanai, ražošanas teritoriju attīstībai, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un to pieguĜošo 
teritoriju attīstīšanai u.tml. 

Tā kā pašam Siguldas novada teritorijas plānojumam nav paredzēta alternatīva dokumenta izstrāde, tad 
alternatīvi risinājumi iespējami konkrētām darbībām katrā no noteiktajām teritorijām. Lai izvērtētu, kuri 
alternatīvie pasākumi ir paši piemērotākie, jāizvērtē to efektivitāte un lietderība, kā arī jāĦem vērā 
sabiedrības viedoklis. 



Vides pārskats         Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 62 

 

10. IESPĒJAMIE KOMPENSĒŠANAS PASĀKUMI 

Siguldas novada teritorijas plānojums 2012.–2024.gadam ir izstrādāts Ħemot vērā vides aizsardzības 
normatīvo aktu, starptautiskos un nacionālos vides aizsardzības mērėus, ilgtspējīgas attīstības 
pamatnostādnes un prasības, kā to nosaka atbildīgās vides institūcijas. 

SaskaĦā ar likuma 02.03.1993. „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 43.pantu „paredzēto darbību 
atĜauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās 
dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloăiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un 
aizsardzības mērėiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē 
Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atĜauj veikt vai dokumentu īstenot 
tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu 
apmierināšanai un tajā ir veikti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju 
(Natura 2000) tīklam. 

Izstrādājot Siguldas novada teritorijas plānojumu, netiek paredzēts, ka, īstenojot plānošanas dokumentu, 
tiks tiešā veidā būtiski negatīvi ietekmētas īpaši aizsargājamās teritorijas, tādēĜ kompensējošie pasākumi 
nav nepieciešami. 

8.tabula. Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana 
Siguldas novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 

Īpaši aizsargājama dabas teritorija 
(Natura 2000) Siguldas novadā 

Teritorijas plānotā (atĜautā) izmantošana saskaĦā ar Siguldas 
novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam 

Gaujas nacionālais parks Mežu teritorija; ŪdeĦu teritorija; Lauku zemes; ZaĜumvietas; ZaĜumi upes 
ielejas terasēs (ZU) – Siguldas pilsētā (slēpošanas trase); Mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija; Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija 
(Morē esošās dzīvojamās ēkas); Publiskās apbūves teritorija; Atpūtas 
vieta dabas un kultūrvēsturiskajā vidē (piemēram, Turaidas 
muzejrezervāta teritorija); Ražošanas objekti un noliktavas (esošie 
ražošanas objekti Jūrkalnos un InderdēĜos); Satiksmes infrastruktūra; 
Inženiertehniskās apgādes objekti 

Dabas liegums „Mazie Kangari” Mežu teritorija; ŪdeĦu teritorija; Lauku zemes 
Dabas liegums „Mežmuižas avoti” Mežu teritorija; ŪdeĦu teritorija; Lauku zemes 

Jāatzīmē, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur perspektīvā plānota (atĜauta) kāda veida apbūve, ar 
Siguldas novada teritorijas plānojumu noteikti īpaši nosacījumi teritorijas izmantošanai un apbūves 
realizēšanai. 

Ja, īstenojot Siguldas novada teritorijas plānojumu, rodas draudi īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, 
Siguldas novada domei kompensējošie pasākumi jānosaka saskaĦā ar spēkā esošiem normatīvajiem 
aktiem un attiecīgajām vides aizsardzības un dabas institūcijām. 

Siguldas novada teritoriju ietekmējoši pasākumi saistāmi ar dažādiem attīstības projektiem, kas varētu 
ietekmēt gan vidi, gan iedzīvotāju intereses. Iespējamie kompensēšanas pasākumi nosakāmi konkrētā 
objekta plānošanas stadijā (paredzot projekta priekšizpēti), izvērtējot iespējamo ietekmi uz vidi, potenciālos 
apdraudējumus un aprēėinot nodarītos zaudējumu apmērus (piemēram, izbūvējot Siguldas pilsētas 
apvedceĜu), jāvienojas ar nekustamo īpašumu īpašniekiem par pieĦemamāko kompensācijas veidu (cita 
zemes gabala piešėiršana, naudas kompensācija u.tml.). 

Par dabai vai dabas objektiem nodarīto kaitējumu, par piesārĦojošo darbību nosacījumu neievērošanu un 
normatīvu pārsniegšanu un par piesārĦojošo vielu, produktu izplūdi avārijas gadījumos fiziskās un 
juridiskās personas tiek sodītas saskaĦā ar 07.12.1984. likumu „Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodekss”.
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11. PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS IESPĒJAMĀS BŪTISKĀS PĀRROBEŽU 

IETEKMES NOVĒRTĒJUMS 

Siguldas novads nerobežojas ar Latvijas Republikas ārējām robežām. Siguldas novada teritorijas 
plānojumā nav paredzēta valstiski nozīmīgu, lielu rūpniecisku objektu būvniecība. Līdz ar to var uzskatīt, ka 
Siguldas novada teritorijas plānojumā iekĜautie risinājumi nevar izraisīt būtiskas negatīvas pārrobežu 
ietekmes. 

Ja Siguldas novada teritorijas plānojuma ieviešanas laikā un ar to saistītajā teritorijas plānojuma darbības 
laikā tiks plānota darbība, kas minēta likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā un jāveic 
ietekmes uz vidi novērtējums, vai darbība, kam saskaĦā ar šī likuma 2.pielikumu jāveic sākotnējais 
izvērtējums, tad saskaĦā ar šo likumu tiks izvērtētas paredzētās darbības ietekmes uz apkārtējo vidi 
(paredzētās darbības izraisītās tiešās vai netiešās pārmaiĦas vidē, kuras ietekmē vai var ietekmēt cilvēku, 
viĦa veselību un drošību, kā arī floru, faunu, bioloăisko daudzveidību, augsni, gaisu, ūdeni, klimatu, ainavu, 
materiālās vērtības, kultūras un dabas mantojumu un visu minēto jomu mijiedarību) un uz blakus esošajām 
teritorijām. Ja minēto procedūru gaitā tiks konstatēts, ka to darbība var radīt būtisku pārrobežu ietekmi, 
attiecīgā darbība visticamāk netiks atbalstīta un realizēta. 
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12. PAREDZĒTIE PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTA ĪSTENOŠANAS MONITORINGA 
NODROŠINĀŠANAI 

Teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringa nepieciešamību nosaka 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings ir sistemātisks vides kvalitātes un tās izmaiĦu 
tendenču novērtējums. Tā mērėis ir novērtēt konkrēta plānošanas dokumenta realizācijas ietekmi uz vidi, 
kā arī plāna vai programmas izpildi saistībā ar stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatā 
definētiem vides mērėiem vai uzdevumiem. SIVN monitorings dod iespēju aktualizēt plānošanas 
dokumenta īstenošanas būtiskās vides ietekmes un salīdzināt tās ar prognozētajām, nodrošina savlaicīgu 
problēmu identifikāciju, lai nepieciešamības gadījumā veiktu atbilstošus plānošanas dokumenta 
grozījumus.24 

VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” ir izstrādājusi Vides monitoringa programmu 
(apstiprināta ar 24.01.2006. Vides ministra rīkojumu Nr.29), kas aizvieto līdzšinējo Vides Nacionālo 
monitoringa programmu. Tā sastāv no 4 apakšnodaĜām – gaisa, ūdeĦu monitorings, augsnes un zemes 
virsmas apauguma monitorings un bioloăiskās daudzveidības monitorings. Monitoringu veic, izmantojot 
valsts statistikas datu bāzes, salīdzinot vēsturiskos un aktuālos datus par pārskata teritoriju, un 
aizsargājamo teritoriju monitoringa datus, ja tādi ir pieejami. 

Siguldas novada teritorijā atrodas automātiskā hidroloăiskā novērojumu stacija „Sigulda”. Vides monitorings 
ir ilgstoši un regulāri novērojumi (mērījumi, aprēėini) vidē, kuri Ĝauj spriest par vides stāvokli, vides kvalitātes 
izmaiĦām un ietekmi uz cilvēkiem un dzīvo dabu. SaskaĦā ar LVĂMC sniegto informāciju25, ES finansētā 
projekta „Virszemes ūdens un hidroloăiskā monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā atbilstoši ES 
Struktūrdirektīvai 2000/60/EC prasībām” ietvaros, līdz 2013.gadam Siguldā ir plānots izbūvēt hidrometrisko 
iekārtu GR 70. Siguldā atrodas arī meteoroloăiskā stacija, ko plānots pārvietot šajā pašā laika periodā. 

Iekšzemes peldvietu peldūdeĦu monitoringu veic Veselības inspekcija. Atsevišėus monitoringus vides 
stāvokĜa noteikšanai veic, piemēram, VAS „Latvijas Valsts meži”, savukārt būvniecības noteikumu 
ievērošanu veic Siguldas novada būvvalde. 

Veicot monitoringu, jāpievērš uzmanība Vides pārskatā norādītajām problēmām, ar tām saistītajām 
nozarēm, lai, veidojot statistiku ilgākā laika periodā (monitoringu), varētu novērtēt piesārĦojuma izmaiĦas 
un prognozēt tā iespējamo attīstību. 

Īpaša uzmanība japievērš Gaujas nacionālajam parkam un pārējām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
kur ir noteikti īpaši teritorijas izmantošanas noteikumi, kā arī teritoriju attīstībai ap autoceĜu A2 Rīga – 
Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene). Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, jāizstrādā turpmākie 
teritorijas attīstības priekšlikumi un jāsniedz rekomendācijas teritorijas apsaimniekotājiem. 

SaskaĦā ar LR likumu „Vides aizsardzības likums”, vides monitoringu organizē un veic valsts un pašvaldību 
iestādes un komersanti saskaĦā ar vides normatīvo aktu prasībām. 17.02.2009. MK noteikumi Nr.158 
„Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārĦojošo vielu reăistra 
izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai” attiecībā uz pašvaldībām noteikts, ka pašvaldību institūcijas 
vides monitoringu organizē vai veic par pašvaldību budžeta līdzekĜiem, ja nepieciešams novērtēt vides 
kvalitātes izmaiĦas, lai īstenotu pašvaldību saistošos noteikumus normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. 

Lai izvērtētu valsts vides monitoringa datus un iegūtos rezultātus un noteiktu nepieciešamos monitoringa 
novērojumus, pašvaldībai ieteicams sadarboties ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reăionālo vides pārvaldi, 
Dabas aizsardzības pārvaldi un citām atbildīgajām institūcijām. Vienlaicīgi monitoringa sastāvdaĜa ir valsts 
un pašvaldību normatīvo aktu ievērošanas kontrole, ko veic attiecīgās institūcijas. 

                                                 
24 Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings), 
Vides pārraudzības valsts birojs, 2010 
25 17.02.2011. VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs” vēstule Nr.4-3/241 
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Monitoringa ziĦojums Vides pārraudzības valsts birojam (arī elekroniskā veidā) izvērtēšanai ir jāiesniedz 
2017.gadā un 2024.gadā. VPVB mājas lapā www.vpvb.gov.lv, sadaĜā „Strātēăiskais IVN” norādītas tās 
pašvaldības, kurām attiecīgajā gadā jāiesniedz plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma (monitoringa) ziĦojums. 

2010.gadā VPVB ir izstrādājis metodiskos norādījumus „Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz 
vidi novērtējums (stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma monitorings)”. SaskaĦā ar LR likumdošanu, 
monitoringa ziĦojumā nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un ietvert vismaz ar plānošanas 
dokumenta īstenošanu saistīto vides stāvokĜu izmaiĦu un to tendenču raksturojumu. 

Monitoringa ziĦojumā jāpievērš uzmanība šādiem vides aspektiem: 

� Bioloăiskās daudzveidības saglabāšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā; 
� Vidi degradējošo un piesārĦojošo darbību samazināšanas nodrošināšana; 
� Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošinājums un dzeramā ūdens zudumu samazināšana; 
� Attīrīto notekūdeĦu nodrošinājums, palielinot pieslēgumu skaitu attīrīšanas iekārtām; 
� Ūdens urbumu aizsardzības režīma nodrošināšana grunts un pazemes ūdeĦu piesārĦojumu 

novēršanai; 
� Kvalitatīvs atkritumu apsaimniekošanas nodrošinājums visā novada teritorijā; 
� Gaisa kvalitātes nodrošinājums novada teritorijā ap piesārĦojuma avotiem, tai skaitā plānoto 

automaăistrāli. 

Monitoringa ziĦojuma sagatavošanai izmanto Centrālās statistikas pārvaldes un pašvaldības rīcībā esošo 
statistiku, valsts monitoringa programmu informāciju, kā arī monitoringa datus no īpaši aizsargājamām 
teritorijām un projektiem, kuriem, saskaĦā ar 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, būs 
jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums. 

Monitoringa ziĦojumā būtu nepieciešams iekĜaut informāciju par šādiem rādītājiem: 

� Pašvaldības autoceĜu kopgarums (km); 
� Siguldas pilsētas un ciemu asfaltēto ielu garums (km); 
� Atjaunoto un rekonstruēto autoceĜu un to posmu garums (km); 
� VeloceliĦu garums (km); 
� Kopējais kanalizācijas tīklu garums (m); 
� Kopējais siltumtīklu garums (m); 
� Izbūvēto un rekonstruēto centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums (m); 
� Dzeramā ūdens kvalitāte un to zudumi (tūkst. m3); 
� NotekūdeĦu attīrīšanas rādītāji, paliekošais piesārĦojums (t); 
� Ūdens kvalitāte novada upēs un ezeros, tai skaitā peldvietās un prioritārajos zivju ūdeĦos (ūdens 

objektu sadalījums augsta, laba, vidēja, slikta un Ĝoti slikta kvalitāte); 
� Sadzīvē radītais atkritumu daudzums (m3); 
� Pārstrādei nodoto atkritumu daudzums (m3); 
� Derīgo izrakteĦu ieguves apjomi gadā (m3). 
� Tūrisma un atpūtas objektu skaits. 

Papildus būtu nepieciešams izmantot šādus rādītājus, kas raksturo kopējo situāciju Siguldas novada 
teritorijā: 

� Novada teritorijas platība (ha); 
� Kopējais iedzīvotāju skaits novadā un iedzīvotāju skaits Siguldas pilsētā un ciemos; 
� Mājsaimniecību skaits; 
� Novada teritorijas zemes izmantošanas veidu bilance (apbūvētas teritorijas, lauksaimniecībā 

izmantojamā zeme, mežu un purvu teritorijas, ūdeĦi (ha)); 
� Centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām pieslēgto mājsaimniecību skaits; 
� PiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu skaits novadā; 
� Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju platība (ha); 
� Izsniegto būvatĜauju skaits gadā. 
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13. KOPSAVILKUMS 

Vides pārskats ir Siguldas novada teritorijas plānojuma stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
sastāvdaĜa, kura mērėis ir teritorijas plānojumā paredzēto darbību un teritorijas izmantošanas ietekmes uz 
vidi analīze. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Siguldas novada teritorijas plānojumam piemērota 
pamatojoties uz 14.10.1998. likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 
25.11.2011. lēmumu Nr.81 „Par stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”. 
Savukārt tā veikšanas kārtība noteikta ar MK 23.03.2004. noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. Minētais lēmums tika pieĦemts, jo novada teritorijā atrodas 
īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (NATURA 2000), līdz ar to, izstrādājot Siguldas novada teritorijas 
plānojumu un tā Vides pārskatu, jāĦem vērā spēkā esošā likumdošana, kura attiecas uz šīm teritorijām, un 
jāizvērtē iespējamās ietekmes uz vidi. 

Siguldas novada teritorijas plānojums ir izstrādāts 12 gadu periodam kā ilgtermiĦa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments. Tā izstrāde veikta saskaĦā ar 06.10.2009. MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās 
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, ko veica uzĦēmums „Metrum” sadarbībā ar pašvaldības 
institūciju speciālistiem. 

Siguldas novada teritorijas plānojums sastāv no pieciem sējumiem (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi, Grafiskā daĜa, Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi, Izpētes un 
pielikumi). Vides pārskatā aplūkota vides stāvokĜa esošā situācija Siguldas novadā un iekĜauti priekšlikumi 
situācijas uzlabošanai un risinājumi teritorijas plānojuma paredzēto darbību negatīvo ietekmju uz vidi 
samazināšanai vai novēršanai. 

Nozīmīgākās vērtības novadā ir dabas kulturvēsturiskās teritorijas un objekti. Tie ir būtiski ainaviskās un 
rekreatīvo vērtību veidojošie elementi novadā. Teritorijas plānojums nosaka zemes izmantošanas mērėus, 
kas virzīti uz dabas, ainavas un vides saglabāšanu un pakalpojumu infrastruktūras uzlabošanu. Ir noteiktas 
īpašās nozīmes ainavas telpas un ainavisko ceĜu posmi, kā arī izvirzīti noteikumi dažāda veida apbūvei. 

Teritorijas plānojumā ir grozītas iepriekšējos plānojumos noteiktās Siguldas pilsētas un novada ciemu 
robežas, tās samazinot (izĦemot EgĜupi), tādējādi piedāvājot veidot kompaktu apdzīvojuma struktūru. 
Ciema statuss tiek noteikts More, Jūdažiem, Allažiem, Stīveriem un Allažmuižai. Ciema statuss tiek 
likvidēts Plānupes apdzīvotai vietai, bet iekĜauta Vējupīte. 

Realizējot apbūves un ūdensapgādes attīstības projektus Siguldas pilsētā un ciemos, iespējams pieaugs 
ūdens patēriĦš no pazemes avotiem un secīgi arī sadzīves notekūdeĦu apjomi, taču lielākā daĜa no tiem 
tiks iegūti, novadīti un attīrīti centralizēti, kā rezultātā tiks nodrošināts kvalitatīvs dzeramā ūdens patēriĦš un 
samazināsies iespēja piesārĦojumam nonākt virszemes un pazemes ūdeĦos. 

Iedzīvotāju skaita pieauguma gadījumā un saimniecisko aktivitāšu pieaugums radīs lielāku atkritumu 
apjomu, taču to paredzēts risināt centralizēti, pašvaldībā risinot jautājumu arī par dalītās atkritumu 
šėirošanas veicināšanu novadā. 

Siguldas novadā nav un netiek plānoti lieli uzĦēmumi, kas radītu būtisku gaisa piesārĦojumu ar liela 
apjoma izmešiem, tāpēc kā galvenais gaisa piesārĦojuma avots saglabāsies autotransporta radītais 
piesārĦojums un citi punktveida piesārĦojuma avoti, piemēram, katlu mājas. 

Siguldas novada teritorijas plānojumā rezervēta teritorija Siguldas apvedceĜa izbūvei, kas sekmēs tranzīta 
plūsmu novirzīšanu no blīvi apdzīvotās vietas, tādējādi izkliedējot autotransporta radīto gaisa piesārĦojumu 
un samazinot avāriju iespējamību. Arī veloceliĦu tīkla attīstība Siguldas novadā veicina gaisa piesārĦojuma 
samazināšanos. 

Siguldas novadam nav robežas ar kādu citu valsti un tā neatrodas tiešā citas valsts tuvumā. 

Vides pārskatā sniegts arī raksturojums par plānošanas dokumenta ietekmes uz vidi iedarbības laiku 
(īslaicīgas iedarbības, vidēji ilgas, ilglaicīgas un summārās (kumulatīvās)). Tā kā Siguldas novada 
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teritorijas plānojums ir vērsts uz vidēju vai pat ilgtermiĦa zemes lietojuma attīstību, tad galvenā ietekme 
tomēr būs vērojama ilgākā laika posmā. 

Siguldas novada teritorijas plānojuma īstenošana atstās gan pozitīvu, gan negatīvu ietekmi uz vidi. Kā 
nozīmīgākās pozitīvās ietekmes var minēt vides kvalitātes uzlabošanos pēc komunālās infrastruktūras 
sakārtošanas, velotransporta attīstības, degradēto teritoriju sakārtošanas, novada ainavu un kvalitātes 
paaugstināšanu u.c. Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju 
attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras 
sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārĦojuma un trokšĦu palielināšanās. 
Attīstot saimnieciskās darbības teritorijas un ražošanas objektu būvniecību, var rasties negatīva ietekme uz 
vidi, ja netiek Ħemti vērā katrā konkrētā gadījumā risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un 
samazināšanai. 

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama 
pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloăisko 
daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas. Vienlaicīgi jāĦem vērā, ka palielinoties 
rekreāciju teritorijas apmeklēšanas intensitātei, iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu. 

Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus 
un izvēlēties optimālākos risinājumus. 

Jautājumi (ražošanas teritoriju attīstība, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstība, autoceĜu būvniecība vai 
rekonstrukcija u.tml.), kas tieši vai netieši varētu ietekmēt vidi, būtu jāskata Siguldas novada teritorijas 
plānojuma īstenošanas periodā. Piemēram, attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās 
darbības teritorijas, jāveic teritorijas izpēte un katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, 
ja tas piemērojams paredzētajai darbībai, kā arī jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloăisko 
paĦēmienu izmantošanu. 

ĥemot vērā, ka kopumā Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādē ir ievēroti spēkā esošie normatīvie 
akti, tas neparedz negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Līdz ar to specifiski dabai 
nodarīto kaitējumu kompensēšanas mehānismi saistībā ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas 
dokumentam nav paredzēti. Kompensēšanas pasākumu jautājums jārisina saistībā ar Siguldas pilsētas 
apvedceĜa izbūvi. 

Lai sekotu līdzi Siguldas novada teritorijas plānojuma ieviešanai un tā efektivitātes monitoringam, Siguldas 
novada teritorijas plānojuma īstenošanas monitoringam ir noteikti vairāki rādītāji tā ietekmes uz vidi 
noteikšanai. Informācija par šiem rādītājiem, jāiekĜauj monitoringa ziĦojumā, kas Vides pārraudzības valsts 
birojam ir jāiesniedz Siguldas novada teritorijas plānojuma īstenošanas periodā 2017.gadā un 2024.gadā. 
Lai iegūtu pilnīgu un korektu informāciju par teritorijas attīstību un tā ietekmi uz vidi, dati būtu jāapkopo 
katru gadu. 

Siguldas novada teritorijas plānojums līdzsvaros ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. 
Īstenojot Siguldas novada teritorijas plānojumu, tiks nodrošināti iedzīvotājiem labvēlīgi dzīves un darba 
apstākĜi, sakārtota vide, uzlabota transporta un sakaru infrastruktūra, uzlabota komunālo pakalpojumu 
sniegšanas kvalitāte, kas kopumā veicinās uzĦēmējdarbības un tūrisma attīstību, izmantojot racionāli 
pieejamos resursus un saskaĦā ar vides aizsardzības prasībām. 

Kopumā jāsecina, ka Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam noteiktie risinājumi 
attiecībā uz plānotā (atĜauto) teritorijas izmantošanu nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības 
normatīvo aktu prasībām, un tas atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērėiem un 
tā realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Siguldas novada teritorijas 
plānojumu ir iespējams īstenot, ja tiek ievēroti teritorijas plānojumā esošie nosacījumi, un normatīvajos 
aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 
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14. IZMANTOTIE INFORMĀCIJAS AVOTI 

 
Strarptautiskas un nacionālas nozīmes normatīvie dokumenti 

1. ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiĦām, 1992 (Saeimā pieĦemts 23.02.1995.) 
2. Eiropas Ainavu konvencija, 2000 
3. EK direktīva 2000/60/EC – Ūdens struktūrdirektīva, 2000 
4. EK direktīva 79/409/EEK par savvaĜas putnu aizsardzību – Putnu direktīva, 1979 
5. Eiropas Padomes direktīva 75/442/EEK par atkritumiem, 1975 
6. Eiropas Padomes direktīva 91/689/EEC, 1991 
7. ES direktīva 92/43/EEK par dabisko biotopu savvaĜas faunas un floras aizsardzību – Biotopu direktīva, 

1992 
8. ES direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeĦu attīrīšanu, 1991 
9. Konvencija par bioloăisko daudzveidību – Riodežaneiro konvencija, 1992 
10. Konvencija „Par cīĦu pret pārtuksnešošanos/zemes degradāciju valstīs, kurās novērojami ievērojami 

sausuma periodi un/vai pārtuksnešošanās, jo īpaši Āfrikā”, 1994 
11. Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotĦu aizsardzību – Bernes konvencija, 1979 
12. Konvencija par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību – UNESCO konvencija, 1972 
13. Konvencija par robežšėērsojošo gaisa piesārĦošanu lielos attālumos, 1979 
14. Likums „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.) 
15. Likums „Gaujas nacionālā parka likums” (30.04.2009.) 
16. Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998.) 
17. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (02.03.1993.) 
18. Likums „Par pašvaldībām” (19.05.1994.) 
19. Likums „Par piesārĦojumu” (15.03.2001.) 
20. Likums „Sugu un biotopu aizsardzības likums” (16.03.2000.) 
21. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (01.12.2011.) 
22. Likums „Ūdens apsaimniekošanas likums” (12.09.2002.) 
23. Likums „Vides aizsardzības likums” (02.11.2006.) 
24. 16.03.2010. MK noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi” 
25. 25.01.2011. MK noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi” 
26. 23.03.2004. MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” 
27. 06.10.2009. MK noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 
28. Riodežaneiro konvencija „Par bioloăisko daudzveidību”, Riodežaneiro, 1992 
29. u.c. spēkā esošā likumdošana. 
 
Programmas un plāni 

30. Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2003.–2012.gadam, 2003 
31. Bioloăiskās daudzveidības nacionālā programma, 1999 
32. Dabas lieguma „Mazie Kangari” dabas aizsardzības plāns, SIA „Estonian, Latvian & Environment”, 

2003 
33. Dabas lieguma „Mežmuižas avoti” dabas aizsardzības plāns, SIA „Estonian, Latvian & Environment”, 

2003 
34. Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam, VSIA „Latvijas Vides, 

ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2009 
35. Daugavas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāna Vides pārskats, VSIA „Latvijas Vides, 

ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2009 
36. Gaujas nacionālā parka dabas aizsardzības plāns 2004.–2013.gadam, 2004 
37. Gaujas upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.–2015.gadam, VSIA „Latvijas Vides, 

ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2009 
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38. „Rīgas atkritumu apsaimniekošanas reăiona atkritumu apsaimniekošanas plāns”, nodibinājums „Rīgas 
reăiona attīstības aăentūra”, Rīga, 2005 

39. Zemes politikas pamatnostādnes 2008.-2014.gadam, 2008 
 
Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
40. Allažu pagasta teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam, Allažu pagasta padome, SIA „Nagla IF”, 2008 
41. KaimiĦu pašvaldību spēkā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
42. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēăija līdz 2030.gadam jeb Latvija2030, 2010 
43. Siguldas novada attīstības programma 2011.–2017.gadam, Siguldas novada dome, SIA „Reăionālie 

projekti”, 2011 
44. Siguldas novada teritorijas plānojums 2008.–2020.gadam, Siguldas novada dome, SIA „Metrum”, 2008 
45. Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013.gadam, Rīga, 2006 
46. Rīgas plānošanas reăiona attīstības stratēăija 2000.–2020.gadam, Rīga, 2000 
47. Rīgas plānošanas reăiona teritorijas (telpiskais) plānojums 2005.–2025.gadam, Rīga, 2005 
48. Rīgas reăiona attīstības programma 2009.–2013.gadam, Rīgas reăiona attīstības padome, 2012 
 
Publikācijas, nepublicētie pētījumi un citi materiāli 
49. Derīgo izrakteĦu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūĦu) krājumu bilance par 

2010.gadu, VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2011 
50. Ietekmes uz vidi novērtējums autoceĜa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma 

Inčukalns – Rīdzene rekonstrukcijai. Noslēguma ziĦojums, SIA „Eirokonsultants”, 2008 
51. Latvijas virszemes ūdeĦu pārskati, VA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”, 2006–

2009 
52. Pētījums „Nacionālas nozīmes transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešamās teritorijas”, LR 

Satiksmes ministrija, SIA „Metrum”, 2009 
53. Plānošanas dokumenta realizācijas ietekmes uz vidi novērtējums (stratēăiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma monitorings), Vides pārraudzības valsts birojs, 2010 
54. Stratēăiskais vides novērtējums, Latvijas – Somijas projekts, 2001 
55. Vadlīnijas vēja elektrostaciju ietekmes uz vidi novērtējumam un rekomendācijas prasībām vēja 

elektrostaciju būvniecībai, LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija, SIA „Estonian, 
Latvian & Lithuanian Environment”, 2009 

56. Vides pārskats Allažu pagasta teritorijas plānojumam 2008.–2020.gadam, Allažu pagasta padome, SIA 
„Nagla IF”, 2008 

57. Vides pārskata projekts Siguldas novada teritorijas plānojumam 2007.–2019.gadam, Siguldas novada 
dome, SIA „Vides eksperti”, 2008 

 
Interneta resursi 

58. www.daba.gov.lv (Dabas aizsardzības pārvalde) 
59. www.ezeri.lv datu bāze 
60. www.sigulda.lv (Siguldas novada pašvaldība) 
61. http://www.lursoft.lv/exec?Act=ud2_stat_1&year=2010 (Organizācijas, kuras atskaitās ar formu „Nr.2-

Ūdens”) 
62. www.lvceli.lv (AS „Latvijas Valsts ceĜi”) 
63. http://mapx.map.vgd.gov.lv:8082/Cadaster/11Aizr.asp 
64. www.meteo.lv (VSIA „Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centrs”) 
65. http://vdc2.vdc.lv:8998/atkritum.html (Valsts statistikas pārskats par bīstamiem un sadzīves atkritumiem 

3-A) 
66. http://vdc2.vdc.lv:8998/dkoki.html (Īpaši aizsargājamie koki) 
67. http://oas.vdc.lv:7779/dus.html (Degvielas uzpildes staciju un naftas bāzu reăistra pārskats) 
68. http://oas.vdc.lv:7779/gaiss.html (Valsts statistikas pārskats „Nr.2–Gaiss”) 
69. http://vdc2.vdc.lv:8998/iadt.html (Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas) 
70. http://vdc2.vdc.lv:8998/ml.html (Mikroliegumi) 
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71. http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html (PiesārĦotas un potenciāli piesārĦotas vietas) 
72. http://oas.vdc.lv:7779/2ud.html (Valsts statistikas pārskats „Nr.2–Ūdens”) 
73. http://oas.vdc.lv:7779/ula.html (Ūdens lietošanas atĜaujas) 
74. www.vi.gov.lv (Veselības inspekcija) 
75. www.varam.gov.lv (LR Vides aizsardzības un reăionālās attīstības ministrija) 
76. www.vpvb.gov.lv (Vides pārraudzības valsts birojs) 
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PIELIKUMI 

1.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu 
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2.pielikums. Pārskats par sabiedrības līdzdalību 

Siguldas novada dome ir nodrošinājusi sabiedrības līdzdalību Siguldas novada teritorijas plānojumam 
2012.–2024.gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) un tā stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides 
pārskata (turpmāk – Vides pārskats) izstrādē, lai sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu 
sabiedrības līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas procesā. 

Sabiedrības līdzdalība teritorijas plānojuma un Vides pārskata sagatavošanā nodrošināta atbilstoši 
25.08.2009. MK noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un 
23.03.2004. MK noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums” V 
nodaĜā „Sabiedrības, organizāciju un institūciju informēšana Vides pārskata sagatavošanas procesā” 
noteiktajām prasībām. 

Vides pārskats ir sagatavots stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros. Vides pārskatu sagatavoja 
SIA „Metrum” saskaĦā ar likumu „Par ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” (1998) un 23.03.2004. 
MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums”. 

Ar Siguldas novada pašvaldības 2012.gada 22.februāra lēmumu „Par Siguldas novada teritorijas 
plānojuma 2012.–2024.gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saĦemšanai” (protokols Nr.4., 2§) sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saĦemšanai tika nodots Vides pārskata projekts Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.–
2024.gadam. 

SIA „Metrum” sagatavoja nepieciešamos Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas materiālus. 
Sagatavotie paziĦojumi par sabiedrisko apspriešanu tika publicēti laikrakstā „Rīgas ApriĦėa Avīze” 
(2012.gada 2.martā), Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv, SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv, minētais paziĦojums elektroniski nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam publicēšanai 
mājas lapā www.vpvb.gov.lv (publikāciju fotokopijas pievienotas pielikumā). 

Sabiedriskās apspriešanas termiĦš tika noteikts sešas nedēĜas, no 05.03.2012. līdz 16.04.2012. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisinājās 20.03.2012. plkst.18.00 Allažu pagasta pārvaldes ēkā 
Birzes ielā 4, Allažos un 29.03.2012. plkst.18.00 Siguldas pilsētas kultūras namā Pils ielā 10, Siguldā 
(sanāksmju protokoli pievienoti pielikumā). Sanāksmes notika vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 
1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmēm. 

Ar Vides pārskata projeku, tā kopsavilkumu un plānošanas dokumentu bija iespējams iepazīties Siguldas 
novada domes būvvaldē, Allažu pagasta pārvaldē, Mores pagasta pārvaldē, Siguldas pilsētas kultūras 
namā, Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv un SIA „Metrum” mājas lapā 
www.metrum.lv. 

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 
Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektu bija iespējams iesniegt Siguldas novada 
domē, sūtot pa pastu (Pils ielā 16, Sigulda, LV-2150) vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@sigulda.lv 
vai planojamsiguldu@metrum.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā attiecībā uz Vides pārskata projektu netika saĦemts neviens rakstisks 
iesniegums. 

Lai saĦemtu priekšlikumus vai atsauksmes par Vides pārskata projektu, pašvaldība to nosūtīja šādām 
Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām institūcijām: 

� Valsts Vides dienesta Lielrīgas reăionālai vides pārvaldei, 
� Veselības inspekcijai, 
� Rīgas plānošanas reăiona administrācijai, 
� Dabas aizsardzības pārvaldei. 

Sabiedriskās apspriešanas laikā saĦemtie komentāri un priekšlikumi tika iestrādāti Vides pārskatā. 
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Pielikumā: 

2.1.pielikums. Publikācija laikrakstā „Rīgas ApriĦėa Avīze” 
2.2. pielikums. PaziĦojums Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
2.3. pielikums. Publikācija Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv 
2.4. pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
2.5. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 
2.6.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldības pieprasījuma vēstule 
2.7.pielikums. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 

 

Sagatavoja: 
V. Jevdokimova 
SIA „Metrum” projektu vadītāja/vides speciāliste 
20.04.2012. 
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2.1.pielikums. Publikācija laikrakstā „Rīgas ApriĦėa Avīze” 
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2.2. pielikums. PaziĦojums Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā www.vpvb.gov.lv 
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2.3. pielikums. Publikācija Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv 
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2.4. pielikums. Publikācija SIA „Metrum” mājas lapā www.metrum.lv 
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2.5. pielikums. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli 



Vides pārskats         Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 84 



Vides pārskats                  Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 85 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 86 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 87 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 88 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 89 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 90 



Vides pārskats     Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 91 



Vides pārskats     Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 92 



Vides pārskats Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 93 

2.6.pielikums. Institūciju sniegtie atzinumi, t.sk. pašvaldības pieprasījuma vēstule 
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2.7.pielikums. ZiĦojums par institūciju atzinumu ievērošanu 

N.p.k. 
Institūcijas 
nosaukums 

SaĦemts Prasības atzinumos Prasību ievērošana 

1.  Valsts vides dienesta 
Lielrīgas reăionālā 
vides pārvalde 

13.04.2012. Lai gan vides pārskatā sniegtā informācija varētu būt detalizētāka, VVD LRVP nav 
principiālu iebildumu par izstrādāto Siguldas novada teritorijas plānojuma (2012.-
2024.) vides pārskata projekta koncepciju. 

VVD LRVP uzskata, ka Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam 
Vides pārskata projektu var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā izvērtēšanai. 

– 

2.  Dabas aizsardzības 
pārvalde26 

05.04.2012. Lūdzam plānošanas dokumentā neveikt atsauci uz Gaujas nacionālā parka 
administrāciju – tās funkcijas ir pārĦēmusi Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes 
reăionālā administrācija. Plānošanas dokumentā Gaujas nacionālā parka (turpmāk 
– Gaujas NP) funkcionālās zonas nosaukuma Eglenes aizsargājamās ainavas 
vietā jālieto nosaukums Eglaines aizsargājamās ainavas. 

TIAN 90.punktā teikts: Novada teritorijā aizliegta jebkura darbība, kas izmaina 
kultūrvēsturiski izveidojušos ainavu. Savukārt ar TIAN punktiem „No jauna 
veidojamā minimālā zemes vienības platība” šādas darbības tiek pieĜautas. 
Siguldas novada lauku teritorijās daudzviet vēl saglabājusies nepārveidotā 
viensētu ainavu. Uzskatām, ka teritorijas plānojums ar TIAN iekĜauto prasību 
„Minimālā jaunveidojamā zemes gabala platība – ne mazāk kā 1 ha” viegli 
izpildāmu nosacījumu gadījumā rada risku viensētu ainavu nomaiĦai ar blīvu 
apbūvi, t.i. nav pamata Vides pārskata projektā (42.lpp.) apgalvot „Šāds zemes 
dalījums, neĜaujot zemes gabalus sadrumstalot sīkākās vienībās, Ĝaus izvairīties no 
ainavisko teritoriju degradācijas....”. 

 

 

Var piekrist apgalvojumam (turpat – Vides pārskata projekta 42.lpp.): „ainavas 
degradācijas iezīmes var būt vērojamas arī šajā gadījumā, ja īpašnieki nespēs 
apsaimniekot šādas platības. Zemes neapsaimniekojot, lauksaimniecības platībās 

Precizēts teritorijas plānojumā un 
Vides pārskatā. 
 
 
 

Precizēts. Jāatzīmē, ka zemes 
dalīšanas principi  ievērojot pēctecības 
principu, Siguldas novada „Lauku 
zemēs” ir saglabāti atbilstoši spēkā 
esošā teritorijas plānojuma 2008.–
2020.gadam nosacījumiem, kas 
neparedz iespēju attīstīt blīvu apbūvi 
laukos. 
Teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi 
nosaka īpašas prasības 
jaunveidojamām platībām  īpašas 
nozīmes ainavu teritorijās. 

Precizēta Vides pārskata attiecīgā 
sadaĜa. 
 

                                                 
26 Sniegts atzinums par abiem dokumentiem, tabulā atspoguĜota tā informācija, kas attiecas uz Vides pārskatu 
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var ienākt pioniersugas, sākties aizaugšana un līdz ar to var būt vērojamas gan 
bioloăiskās daudzveidības izmaiĦas, gan negatīvas izmaiĦas ainavā.” Tomēr 
atklātu biotopu aizaugšana Latvijas apstākĜos ir dabisks process un tā sekas nav 
salīdzināmas ar tām, kas rodas teritoriju apbūvējot. 

Nepieciešams paskaidrot, ko nozīmē termins „ekoloăiskā riska josla” 
(Paskaidrojuma raksta 130.lpp., TIAN 25.lpp., Vides pārskata projekta 36.lpp.) un 
Vides pārskata projektā jāparedz atbilstoši teritorijas plānojuma risinājumi vides 
problēmu samazināšanai vai izsīkšanai (46.lpp.). 

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka saskaĦā ar Gaujas nacionālā parka likuma 
pārejas noteikumu 2.punktu Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr.352 
„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ir 
zaudējuši spēku. Gaujas nacionālā parka aizsardzības un izmantošanas kārtību 
nosaka Gaujas nacionālā dabas likums un Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumi 
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Valsts sekretāru sanāksmē 06.10.2011. ar Nr.VSS-1092 
ir izsludināts Ministru kabineta noteikumu projekts „Gaujas nacionālā parka 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, iesakām sekot Ministru 
kabineta noteikumu virzībai (skat.http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40229327). 
Tas attiecas arī uz citiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Ministru kabineta 
29.08.2006. noteikumiem Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes”. 

 
 
 
 

Precizēts – „Transporta avāriju” riska 
josla. 

 
 
Precizēts atbilstoši spēkā esošai 
likumdošanai (02.05.2012. MK 
noteikumi Nr.317 „Gaujas nacionālā 
parka individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi” spēkā stājās 
ar 22.05.2012.) 

3.  Rīgas plānošanas 
reăions 

29.03.2012. 1. Siguldas novada teritorijas plānojums „Lauku zemēs” (L) atĜauj uzstādīt vēja 
ăeneratorus (energoapgādes uzĦēmumu apbūve), izĦemot vides un dabas 
resursu aizsargjoslās. Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros analizēta novada 
ainavu telpa, izdalot īpašās ainavas – meža, vizuāli nozīmīgās un senās 
kultūrainavas – un ainaviskos ceĜus. Siguldas novada teritorijas plānojumā 
2012.-2024.gadam 1.redakcijā (turpmāk – Siguldas novada TP) noteikts, ka 
šīm teritorijām izstrādājami lokālie ainavu plāni. Vides pārskatā attiecībā uz 
vēja ăeneratoru izbūvi analizēta tikai to ietekme uz putnu populāciju. Vides 
pārskatā būtu sniedzami ieteikumi teritorijas plānojumā paredzēt risinājumus, 
kas aizsargātu īpašās ainavu telpas no vēja ăeneratoru radītās negatīvās 
ietekmes. 

 
 

Teritorijas plānojuma Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteikts, ka vēja elektrostaciju 
būvniecība nav atĜauta īpašas nozīmes 
ainavu teritorijās. 
Vides pārskats precizēts ar informāciju, 
ka attīstot vēja enerăijas ieguvi 
jāĦem vērā 2011.gadā izstrādātais 
materiāls „Vadlīnijas vēja elektrostaciju 
ietekmes uz vidi novērtējumam un 
rekomendācijas prasībām vēja 
elektrostaciju būvniecībai”. 
 



Vides pārskats     Siguldas novada teritorijas plānojumam 2012.-2024.gadam 

Siguldas novada dome 105 

2. Vides pārskatā analizētas tiešās un netiešās ietekmes uz teritoriju (7., 
8.nodaĜa), atsaucoties uz iedzīvotāju un tūristu skaita pieaugumu Siguldas 
novadā. Teritorijas plānojuma 1.redakcijas dokumentā informācija par 
potenciālo iedzīvotāju skaita un tūristu plūsmas pieauguma prognozēm 
Siguldas novadā turpmākajos 12 gados nav iekĜauta. Sagatavojot plānojuma 
galīgo redakciju, RPR rekomendē iestrādāt prognozes ar antropogēnās 
slodzes uz vidi izmaiĦām, izejot no konkrētiem rādītājiem (cilvēku skaits). 

3. Vides pārskatā minēts, ka, pastāvot augošajām apbūves slodzēm gar ezeriem 
(īpaši – Jūdažu, Ummuru ezeri), kas kavē krastmalu pieejamību, veicina ūdens 
piesārĦošanu un apdraud peldvietu izmantošanu, nepieciešams izstrādāt 
piekrastes aizsargjoslu apsaimniekošanas plānu (5.nodaĜa, 46.lpp.). Tā kā 
Siguldas novadā trūkst publisku peldvietu (vienīgā oficiālā peldvieta izvietota 
Gaujā pie Siguldas), RPR iesaka šo ieteikumu Ħemt vērā un Siguldas novada 
TP iestrādāt nosacījumus šī plāna izstrādei. 

4. Kopumā Vides pārskata projektā sniegts detalizēts teritorijas plānojuma 
risinājumu ietekmes uz vidi izvērtējums, aprakstīta teritorijas plānojumā 
paredzēto darbību iespējamā ietekme uz vidi, kā arī ieteikumi ietekmes uz vidi 
samazināšanai un RPR sniedz pozitīvu atzinumu. 

Precizēta Vides pārskata attiecīgā 
sadaĜa. 
 

 

 

 
Teritorijas plānojumā precizēti ūdens 
lietošanas noteikumi. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos 
norādīts par apsaimniekošanas plānu 
nepieciešamību. 

4.  Veselības inspekcija 10.04.2012. Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam Siguldas novada teritorijas plānojuma 
2012.-2024.gadam vides pārskata projekta risinājumam. 

- 
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3.pielikums. Vides pārraudzības valsts biroja atzinums 
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