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Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJS 

Reģ.Nr. 90000628077, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV- 1045  

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

  

 

Rīgā,  

2014.gada 15.janvārī  

 

 

Lēmums Nr.2 

 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

nepiemērošanu 
 

Adresāts: 

 

 Kurzemes plānošanas reģiona administrācija, juridiskā adrese: Avotu iela 12, 

Saldus, Saldus novads, LV – 3801, e–pasts: pasts@kurzemesregions.lv. 

 

Plānošanas dokumenta nosaukums: 
 

 Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.–

2030.gadam (turpmāk arī IAS) un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programma 

2015. – 2020.gadam (turpmāk arī AP). 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

 

 Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 2014.gada 3.janvāra vēstule 

Nr.6-1/01/14 „Par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu” un 

tai pievienotais iesniegums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

nepieciešamību Kurzemes plānošanas reģiona IAS un AP.  

 

Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas viedoklis: 

 

Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–

2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2015.–

2020.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. Abiem 

plānošanas dokumentiem ir ieteikumu/vadlīniju raksturs, jo plānošanas reģionam nav 

sava neatkarīga politiskā mandāta (tā Attīstības padomi veido reģiona pašvaldību 

vadītāji) un finanšu bāzes (reģiona līdzekļus veido, galvenokārt, valsts budžeta 

dotācija un piesaistītais projektu finansējums).  
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Faktu konstatācija un izvērtējums: 

 

1. Kurzemes plānošanas reģiona administrācija informē, ka ir uzsākta Kurzemes 

plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.–2030.gadam un 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2015. – 2020.gadam izstrāde. 

2. Iesniegumā norādīts uz Kurzemes plānošanas reģiona IAS un AP hierarhisko 

saistību ar Attīstības plānošanas sistēmas likumā 9.pantā uzskaitītajiem nacionālā 

līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, t.i., Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju līdz 2030.gadam un Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020.gadam.  

3. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 18. un 19.pantu, plānošanas 

reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības 

plānošanas dokuments, kurā nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības 

redzējumu, stratēģiskos mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu 

rakstveidā un grafiskā veidā, savukārt plānošanas reģiona attīstības programmā 

ietver pašreizējās situācijas analīzi, tendences un prognozes, kā arī informāciju par 

tās izstrādes procesu un nosaka vidēja termiņa prioritātes, to īstenošanai paredzēto 

pasākumu kopumu un attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtību. 

Saskaņā ar iesniegumā norādīto, Kurzemes plānošanas reģiona IAS un AP tiešā 

veidā nav saistīta ar konkrētu projektu un darbību, t.sk. ar likuma „Par ietekmes uz 

vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbību īstenošanu. Kurzemes plānošanas 

reģiona administrācija norādījusi, ka, ņemot vērā plānošanas reģiona pašreizējo 

statusu un izstrādājamo dokumentu raksturu, plānošanas reģiona IAS un AP ir 

ieteikuma/vadlīniju raksturs vietējo pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu 

izstrādei. Kurzemes plānošanas reģiona administrācija atzīmējusi, ka plānošanas 

dokumentu izstrādes gaitā tiks nodrošināta vides normatīvajos aktos noteikto 

prasību izpilde, kā arī ņemtas vērā identificētās vides problēmas. Plānošanas 

dokumentu īstenošana nav saistīta ar tiešām vides ietekmēm.  

4. Saskaņā ar iesniegumā norādīto, Kurzemes plānošanas reģiona IAS un AP 

īstenošanai nav paredzama tieša ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 

mikroliegumiem, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslu, kā arī īpaši aizsargājamām sugām un to dzīvotnēm. Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācija atzīmējusi, ka plānošanas dokumenti neparedz 

mainīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu.  

5. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas sniegto informāciju saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.
2 

pantā minētajiem kritērijiem un vadoties no veiktā izvērtējuma 

rezultātiem, plānošanas dokumentu izstrādes mērķa un būtības, kā arī lietderības 

apsvērumiem secina, ka Kurzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2015.–2030.gadam un Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

programmas 2015.–2020.gadam īstenošanai nav paredzama būtiska nelabvēlīga 

ietekme uz vidi un tādēļ nav nepieciešams piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūru.  

 

Piemērotās tiesību normas: 

 

 Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta (3) un (5)daļa, 23.
2
pants, 

23.
3
pants, 23.

5
pants;  

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

veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;  
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 Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”; 

 Attīstības plānošanas sistēmas likums; 

 Reģionālās attīstības likums; 

 Teritorijas attīstības plānošanas likums. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 

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

novērtējumu” 23.
3
pantā noteikto, izvērtēja Kurzemes plānošanas reģiona 

administrācijas 2014.gada 3.janvāra vēstuli Nr.6-1/01/14 un tai pievienoto iesniegumu 

par Kurzemes plānošanas reģiona IAS un AP izstrādi. Ņemot vērā Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijas sniegto informāciju, likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” 23.
2 

pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un 

lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas 

dokumentu īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi 

plānošanas dokumenti attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta 

piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu 

neveic. 

 

Lēmums: 

 

 Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Kurzemes 

plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–2030.gadam un 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības programmai 2015.–2020.gadam. 

                         

 

 

 

Direktors     A.Lukšēvics  

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


