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INFORMATĪVS ZIŅOJUMS 

par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada 

Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas 

pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017.gadam grozījumos 

 

Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta 

teritorijas plānojuma 2005. – 2017.gadam grozījumiem, saskaņā ar Vides pārraudzības 

valsts biroja 2010.gada 18.oktobra lēmumu Nr. 34 tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma procedūra.  

Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros Babītes 

novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas 

plānojuma 2005. 2017.gadam grozījumiem to izstrādes un pilnveidošanas laikā, ar mērķi 

novērtēt šī plānošanas dokumenta plānoto aktivitāšu un projektu īstenošanas iespējamo 

ietekmi uz vidi. 

Vides pārskata Gala redakciju sagatavoja SIA „Vides eksperti”, saskaņā ar LR likumu 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un LR MK 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 

“Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”, vērtējot SIA 

„Reģionālie projekti” sagatavoto teritorijas plānojumu grozījumu  Gala redakciju. 

Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020.gadam un Salas pagasta 

teritorijas plānojuma 2005. -2017.gadam grozījumu būtība ir ar teritorijas plānojumu 

grozījumiem veikt izmaiņas spēkā esošo teritorijas plānojumu Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumos un Grafiskās daļas kartēs, kurās parādīta teritorijas plānotā (atļautā) 

izmantošana. Teritorijas plānojuma grozījumi negroza spēkā esošo teritorijas plānojumu 

Paskaidrojuma rakstus un Pārskatus par teritorijas plānoju izstrādi. 

Par Vides pārskata 1.redakciju pozitīvi atzinumi tika saņemti no Valsts vides dienesta 

Reģionālā vides pārvaldes, Veselības inspekcijas, Rīgas plānošanas reģiona 

administrācijas, Valsts meža dienesta reģionālā struktūrvienības, Dabas aizsardzības 

pārvaldes Ķemeru nacionālā parka administrācijas, VAS „Starptautiskās lidostas „Rīga”. 

Sabiedrisko apspriešanas sanāksmju laikā to dalībnieki tika klātienē iepazīstināti ar abu 

dokumentu saturu, galveno dokumentos ietverto informāciju par esošo situāciju un 

plānotajām novada nākotnes attīstības perspektīvām, tika analizēts esošais vides stāvoklis 
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Babītes novadā, uzsvērtas šobrīd aktuālākās problēmas, kā arī norādīta Plānojuma 

grozījumu nozīme esošo vides problēmu risināšanā un kopējās vides kvalitātes 

paaugstināšanā.  

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē viena no iedzīvotājus interesējošajām tēmām bija 

saistāma ar nekustamā īpašuma „Priedes” atļautās izmantošanas maiņu no komerciestāžu 

teritorijas uz jauktas ražošanas un komerciestāžu teritoriju. Šī teritorijas maiņa pieļautu 

uzņēmuma SIA „Glāzeri BT” nelielās ar stikla pārstrādi saistītās ražotnes izvietošanu šajā 

zonā. Ņemot vērā iedzīvotāju satraukumu par potenciāli plānotās darbības negatīvo ietekmi 

uz dzīvojamo zonu, plānošanas laikā pašvaldība sazinājās ar Lielrīgas reģionālo vides 

pārvaldi, lai konsultētos par šīs darbības iespējamo ietekmju apjomu. Ņemot vērā pieejamo 

informāciju par uzņēmuma darbību, tika konstatēts, ka tā tiek realizēta tādā apjomā un 

formā, ka piesārņojošās darbības atļauja nav nepieciešama. Ņemot vērā augstāk minēto ir 

uzskatāms, ka plānotā darbība nav pretrunā ar vides aizsardzības prasībām un klasificējama 

kā kaitīga apkārtējai videi un iedzīvotājiem. 

Pēc institūciju sniegto atzinumu un priekšlikumu, kā arī sabiedrības pausto viedokļu 

izskatīšanas un iekļaušanas Vides pārskata Gala redakcijā, šis dokuments tika iesniegts 

Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai.  

Pēc Vides pārraudzības valsts biroja atzinuma saņemšanas, tajā ietvertās rekomendācijas 

tika ņemtas vērā un Vides pārskata Gala redakcija papildināta. 

Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijām, lai konstatētu Babītes novada 

Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.- 2020.gadam un Salas pagasta teritorijas 

plānojuma 2005. -2017.gadam grozījumu ietekmi uz vidi, vismaz vienu reizi plānošanas 

periodā (2015. gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un tas jāiesniedz Vides pārraudzības 

valsts birojam. 

 


