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INFORMATĪVAIS ZIĥOJUMS PAR IKŠĖILES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2011.-2023.GADAM 
VIDES PĀRSKATA NORĀDĪJUMU IEVĒROŠANU 

Informatīvais ziĦojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 21.novembrī 
sniegtajā atzinumā Nr.7-03/1335 „Par Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam Vides pārskatu” 
iekĜautajām rekomendācijām un Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” 27.punktu. 

Stratēăiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tika izstrādāts Vides pārskats, kurā atspoguĜots esošais vides 
stāvoklis novadā, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas un būtiskās ietekmes uz vidi 
novērtējums, piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles pamatojums 
un izvērtējums. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojuma Vides pārskats tika izstrādāts paralēli Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 
izstrādei, lai savlaicīgi identificētu iespējamās vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas dokumenta un tajā 
iekĜauto risinājumu īstenošanu, un veiktu labojumus plānošanas dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus 
iespējamās ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Pateicoties šādai pieejai, Vides pārskatā un par to sniegtajā 
Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā netika izvirzītas konkrētas prasības, kas būtu obligāti maināmas 
teritorijas plānojuma risinājumos. 

Sabiedrības atsaucība Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā (no 14.07.2011. līdz 25.08.2011.) bija 
neliela, tādēĜ pilnveidojot Vides pārskata gala redakciju, galvenokārt, vērā tika Ħemti institūciju atzinumi par Vides 
pārskata projektu. 

Tā kā Ikšėiles novada teritorijas plānojumā nav paredzētas alternatīvas, tad, veicot plānošanas dokumenta 
stratēăisko ietekmes uz vidi novērtējumu un izstrādājot Vides pārskatu, tika izvēlēta un novērtēta tā saucamā 
„nulles” alternatīva, kad tiek saglabāta teritorijas pašreizējā situācija un šobrīt noteiktās aizsargjoslas, līdz ar to 
netiek plānota novada attīstība, un teritorijas plānojums netiek izstrādāts un realizēts. Šī alternatīva nav 
uzskatāma par optimālu, jo tas var novest pie nepārdomātas un haotiskas (pat nevēlamas) būvniecības. 
Palielināsies vides piesārĦojums ar dažāda veida atkritumiem, emisijām gaisā un ūdenī, kavēsies saimnieciskās 
darbības un infrastruktūras attīstība novadā, kā arī zudīs iespēja piesaistīt nepieciešamās investīcijas teritorijas 
attīstībai un vides normatīvo aktu nodrošināšanai. 

ĥemot vērā, ka Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam 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, secināts, 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 plānotās 
automaăistrāles P80 (E22) būvniecībai, derīgo izrakteĦu ieguves teritoriju attīstībai un/vai paplašināšanai, SIA 
„Classic Air” Ikšėiles lidlauka darbībai, dabas parkam „Ogres Zilie kalni” pieguĜošo teritoriju attīstīšanai u.tml. 
Plānošanas dokumentā pastiprināta uzmanība pievērsta arī apdzīvoto vietu attīstībai. Teritorijas plānojums 
paredz noteikt ciemu statusu apdzīvotajām vietām Tīnūži, Turkalnei, Dobelnieki, Ceplīši, Lielkancersili, Kalnāji, 
Aizupes un Saulesdārzs, kā arī samazināt Ikšėiles pilsētas robežas. Ciema statuss tiek likvidēts Kranciema 
apdzīvotai vietai. 

SaskaĦā ar Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, lai konstatētu Ikšėiles novada teritorijas plānojuma 2011.-
2023.gadam īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu 
grozījumus plānošanas dokumentā, Ikšėiles novada pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus 
pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divreiz plānošanas periodā 
(2016. un 2023.gadā) jāizstrādā monitoringa ziĦojums un tas jāiesniedz Vides pārraudzības valsts birojā. 

Ikšėiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam apstiprināts 2011.gada 21.decembra Ikšėiles novada 
domes sēdē. Saistošie noteikumi Nr.___ „Ikšėiles novada teritorijas plānojuma grafiskā daĜa un teritorijas  
izmantošanas un apbūves noteikumi” stājas spēkā ar 201__.gada _____________. 

Ar Ikšėiles novada teritorijas plānojumu 2011.-2023.gadam, tajā skaitā ar Vides pārskatu, var iepazīties  Ikšėiles 
novada pašvaldībā (Strēlnieku ielā 10, Ikšėile, LV-5052) un Ikšėiles novada pašvaldības mājas lapā 
www.ikskile.lv. 


