
Mārupes novada attīstības programma 

2020. – 2026. gadam

Stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes 2019. 

gada  28. novembrī un 02. decembrī



SIVN kārtība un Vides pārskata saturs

VPVB 2019.g. 30. maija lēmums Nr. 4-02/26 „Par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu”.

LR likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (1998.) 

MK noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes 

uz vidi stratēģiskais novērtējums”(23.04.2004.)

Valsts vides institūciju rekomendācijas



Sākotnējais vērtējums – SIVN ietvars

Būtiskās ietekmes aspekti:

Vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana

Dabas teritoriju attīstība rekreācijas un 

tūrisma vajadzībām

Citas ietekmes: 

kultūrvēstures mantojums (tūrisma piedāvājumā)



Vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana

 RV5 – DROŠA VIDE: U5.1

Civilās aizsardzības pasākumi

 RV6- PIEEJAMĪBA UN MOBILITĀTE: U6.1.; U.6.2
Ielas, ceļi; sabiedriskā transporta attīstība

 RV7- INŽENIERTEHNISKĀS INFRASTRUKTŪRAS 
NODROŠINĀJUMS: U7.1

Ūdenssaimniecība, meliorācija

 RV8- VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA: U8.1
Degradētās teritorijas, decentralizētās sistēmas reģistrs, trokšņu 
samazināšanas pasākumi

 RV9- UZŅĒMĒJDARBĪBA: U9.1 
Atbalsts uzņēmējdarbībai, infrastruktūras attīstība



Dabas teritoriju attīstība rekreācijas un 

tūrisma vajadzībām

 RV8- VIDE UN PUBLISKĀ ĀRTELPA: U8.2

labiekārtojuma tematiskais plānojums

publiskās ārtelpas attīstība

parku un skvēru izveidošana un labiekārtošana

 RV11- TŪRISMS

Dabas teritoriju saglabāšana un labiekārtošana

Tūrisma attīstība – ietekme, piesardzības pasākumi slodžu 

noteikšanai



Summārā ietekme

Pozitīva, tieša un netieša ilgtermiņa

ietekme uz dabas teritoriju attīstību

rekreācijas un tūrisma vajadzībām,

vides kvalitātes saglabāšanu un

uzlabošanu



Summārā ietekme

Kopumā AP ieviešanai ir sagaidāma pozitīva, 

tieša un netieša, vidēja termiņa un ilgtermiņa 

ietekme uz novada vides kvalitāti un  dabas 

teritoriju attīstību rekreācijas un tūrisma 

vajadzībām



Piesardzības pasākumi negatīvo ietekmju 

gadījumiem 

Ietekmes uz vidi novērtējuma pasākumi: 

 ietekmes uz vides sākotnējais izvērtējums

 būvprojektēšanā - nosacījumu saņemšanu no vides 

institūcijām

Tūrisma slodžu plānošana, attīstot dabas 

teritorijas

Sadarbība – SIA «Rīgas meži», zemes īpašnieki, 

DAP, attīstītāji



Turpmāk:

Priekšlikumu/komentāru saņemšana no sabiedrības 

un institūcijām līdz 2019. gada 11.decembrim

Vides pārskata precizēšana pēc sabiedriskās 

apspriešanas, ņemot vērā tās rezultātus

Precizētā Vides pārskata iesniegšana Vides 

pārraudzības valsts birojam

Atzinuma saņemšana no Vides pārraudzības valsts 

biroja


