INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR APSTIPRINĀTIEM PĀRGAUJAS
NOVADA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTIEM
Pārgaujas novada dome informē, ka saskaņā ar Pārgaujas novada domes 2013.gada 16.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.6, 7.§) „Par Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2035.gadam
apstiprināšanu” ir apstiprināta pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija un ar 2013.gada 27.jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 2.§) „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un saistošo
noteikumu Nr.12 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu” ir pieņemts Pārgaujas novada teritorijas
plānojums 2013.-2024.gadam un apstiprināti saistošie noteikumi Nr.12.
Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada
3.maijā sniegtajā atzinumā Nr.16 „Par Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un
Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam Vides pārskatu” iekļautajām
rekomendācijām un Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz
vidi stratēģiskais novērtējums” 27.punktu.
Saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 23.03.2004. noteikumu
Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” Pārgaujas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai un teritorijas plānojumam ir veikts ietekmes uz vidi stratēģiskais plānojums. Tā ietvaros
sagatavots Vides pārskats, kuram vienlaicīgi ar teritorijas plānojuma 1.redakciju un ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas projektu ir veikta publiskā apspriešana. Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 3.maijā par
Vides pārskatu sniedza atzinumu Nr.16.
Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments (līdz 2035.gadam), kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie
mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, nosakot vēlamo teritorijas telpisko struktūru. Savukārt
Pārgaujas novada teritorijas plānojums ir 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.
VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS
Galvenie ar plānošanas dokumentiem saistītie vides aspekti ir dabas un vides kvalitātes
saglabāšana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana
iedzīvotājiem.
Izvērtējot piedāvātos risinājumus un vadlīnijas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, var
atzīmēt, ka vietējā pašvaldība, skatot novada ilgtspējīgu attīstību, respektē iedzīvotāju vēlmi dzīvot
kvalitatīvā vidē. Līdz ar to, novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu ietvaros plānotās rīcības, kas
var radīt ietekmi uz apkārtējo vidi, galvenokārt saistītas ar apdzīvojuma, transporta un inženiertehniskās
apgādes infrastruktūras plānošanu un attīstību. Turklāt komunālo pakalpojumu pieejamība un
infrastruktūras attīstība radīs pozitīvu ietekmi uz vidi. Netiešās ietekmes saistītas ar iedzīvotāju skaita
pieaugumu, ar uzņēmējdarbības attīstību, kā arī tūristu skaita pieaugumu.

Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas telpiskā attīstības perspektīvā izdalot nozīmīgos
telpiskās struktūras elementus un galvenās funkcionālās telpas, nosaka vadlīnijas šo telpu perspektīvai
attīstībai un plānošanai. Pārgaujas novada teritorijas plānojums 2013. – 2024.gadam, lai mazinātu
teritorijas plānojumā paredzēto darbību ietekmi uz apkārtējo vidi paredz dažādus pasākumus, kas gan tieši,
gan netieši var mazināt plānoto darbību iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi:





risinājumi saistībā ar apbūves plānošanu un apbūves rādītāju noteikšanu teritorijas
plānojuma saistošajā daļā;
teritorijas plānojumā noteiktie ierobežojumi - īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un
ainaviski vērtīgās teritorijās; prasības lauksaimniecības zemju izmantošanai, meža teritoriju
izmantošanai, derīgo izrakteņu ieguvei, alternatīvo energoapgādes objektu plānošanai un
izvietošanai;
teritorijas plānojumā noteiktās un attēlotās aizsargjoslas.

VIDES PĀRSKATA, INSTITŪCIJU IZTEIKTO ATZINUMU UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU
ŅEMŠANAS VĒRĀ TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS
Vides pārskata izstrāde notika vienlaicīgi ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta un teritorijas
plānojuma 1.redakcijas un pilnveidotās redakcijas sagatavošanu, tādēļ jau plānošanas procesā tika izvērtēti
konkrēti risinājumi un pasākumi to ietekmes mazināšanai iestrādāti teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos, nosakot detalizētu teritorijas funkcionālo zonējumu un speciālas vides un dabas aizsardzības
prasības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī vadlīnijās teritoriju attīstībai un plānošanai.
Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektam un teritorijas plānojuma 1.redakcijai
Vides pārskata projekts izstrādājot vienlaicīgi, tika nodrošināti kopēji plānošanas dokumentu publiskās
apspriešanas pasākumi, nosakot vienu publiskās apspriešanas laiku un sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes. Publiskās apspriešanas laikā gan no institūcijām, gan no privātpersonām saņemtie priekšlikumi
un iebildumi ir izvērtēti un iespēju robežās iestrādāti pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas
dokumentos un Vides pārskatā.
Uzsākot teritorijas plānojuma izstrādi un izstrādājot Pārgaujas novada teritorijas plānojuma
1..redakciju kopumā tika saņemti 13 privātpersonu iesniegumi/priekšlikumi. Priekšlikumi galvenokārt bija
saistīti ar transporta infrastruktūras precizēšanu, piekļuves nodrošināšanu nekustamam īpašumam, esošo
derīgo izrakteņu ieguves teritoriju paplašināšanas iespējas, priekšlikumi apdzīvojuma struktūras attīstībai,
teritoriju attīstībai gar valsts galveno autoceļu A3, atsevišķu nekustamo īpašumu funkcionālā zonējuma
maiņu un iekļaušanu ciemu teritorijās. Savukārt teritorijas plānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas
laikā tika saņemti 4 privātpersonu iesniegumi/priekšlikumi, kas saistīti ar derīgā izrakteņa (māla) ieguves
iespējām CSA poligona „Daibe” teritorijā, atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma maiņu un apbūves
rādītāju, definīciju izmaiņām Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos. Teritorijas plānojuma
pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika saņemti 6 privātpersonu iesniegumi/priekšlikumi,
kas saistīti ar atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma izmaiņām, apbūves rādītāju izmaiņām,
Straupes ciema robežas izmaiņām. Visi privātpersonu saņemtie priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādes
stadijās ir izskatīti pašvaldības domes sēdēs un komitejās, un, izvērtējot to atbilstību ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas vadlīnijām un teritorijas plānojuma risinājumiem atbalstīti, daļēji atbalstīti vai noraidīti. Jāatzīmē,
ka par teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju netika saņemts neviens rakstisks privātpersonu
priekšlikums. Par Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu tika saņemts atzinums no
Vidzemes plānošanas reģiona.

Vides pārraudzības valsts birojs 2013.gada 3.maija atzinumā secina, ka Vides pārskatā ietverta
informācija par Pārgaujas novada Teritorijas plānojuma un IAS izstrādes galvenajiem mērķiem un
uzdevumiem, sniegts īss plānošanas dokumentu satura izklāsts, kā arī norādīts uz to saistību ar citiem
plānošanas dokumentiem, aprakstīta plānošanas dokumentu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un
Vides pārskata sagatavošanas procedūra un sabiedriskās apspriešanas gaita, t.sk. raksturotas sabiedrības
līdzdalības iespējas un apkopota informācija par būtiskākajiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem, kā
arī norādītas institūcijas, kurām nosūtīts Vides pārskata projekts atzinuma sniegšanai. Sniegts Pārgaujas
novada esošā vides stāvokļa apraksts, norādot uz galvenajiem vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem,
Teritorijas plānojumā iestrādātiem risinājumiem, kā arī sniegti autoru ieteikumi atbilstošas vides kvalitātes
nodrošināšanai. Vides pārskatā ietverta informācija par aizsargājamo teritoriju un objektu izveidošanas
mērķiem un nozīmīgākajām dabas vērtībām, kā arī par novada teritorijā esošiem aizsargājamiem
ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem, ietverta informācija par starptautiskajiem
līgumiem (konvencijām), Eiropas Savienības direktīvām, kā arī nacionālajiem vides politikas dokumentiem
un tajos izvirzītajiem vides un dabas aizsardzības mērķiem, ietverta informācija par Pārgaujas novada IAS un
TP iestrādātajiem risinājumiem plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās negatīvās ietekmes uz vidi
novēršanai vai mazināšanai, ietvertas rekomendācijas Pārgaujas novada plānošanas dokumentu
īstenošanas monitoringa nodrošināšanai un monitoringa ziņojuma sagatavošanai.
Pirms pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu apstiprināšanas Pārgaujas novada
domes sēdēs ir izvērtētas Vides pārraudzības valsts biroja atzinumā Nr.16 paustās rekomendācijas un
sniegti sekojoši komentāri:
VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA
REKOMENDĀCIJAS
Vides pārskats atbilstoši papildināms, konkretizējot
informāciju par plānoto derīgo izrakteņu ieguves
teritoriju paplašināšanu salīdzinājumā ar esošo
situāciju un detalizējot informāciju par iespējamiem
vides ietekmju aspektiem.

KOMENTĀRS
Izstrādājot teritorijas plānojuma galīgo redakciju tika
ņemts vērā Dabas aizsardzības pārvaldes
02.04.2013. atzinumā Nr.4.8/51/2013-N-E par
Pārgaujas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto
1.redakciju paustais iebildums par derīgo izrakteņu
ieguves teritoriju (R1) plānošanu Lielā Ungura purva
teritorijas daļā, kas atrodas Gaujas NP dabas
lieguma zonā. Gaujas NP dabas lieguma zonā netiek
plānotas jaunas R1 teritorijas vai esošo R1 teritoriju
paplašināšanas iespējas (pamatojums Gaujas
nacionālā parka likuma 8.pants un Dabas
aizsardzības pārvaldes atzinums par teritorijas
plānojuma pilnveidoto 1.redakciju).
Paplašinot esošās derīgo izrakteņu ieguves
teritorijas Lielā Ungura purvā, neliela paplašinātā
ieguves teritorijas daļa skar Gaujas NP ainavu
aizsardzības zonu, bet tas nav pretrunā ar Gaujas NP
teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas
normatīviem aktiem, jo pirmkārt derīgo izrakteņu
ieguve jebkurā gadījumā ir rakstveidā jāsaskaņo ar
Dabas aizsardzības pārvaldi (pamatojums Gaujas
nacionālā parka likuma 4.pants) un otrkārt ainavu
aizsardzības zonā derīgo izrakteņu ieguvi aizliegts
veikt, ja teritorijas plānojumā tiek noteiktas un
attēlotas ainaviski vērtīgās teritorijas (pamatojums

MK 02.05.2012. noteikumu Nr.317 „Gaujas
nacionālā parka individuālie aizsardzības un
izmantošnaas
noteikumi”
39.punkta
39.1.apakšpunkts), bet teritorijas plānojumā Lielā
Ungura purva teritorijā, kur plānots paplašināt R1
teritoriju, nav noteiktas un attēlotas ainaviski
vērtīgās teritorijas.
Sniedzot plānošanas dokumentu īstenošanas tiešās
un netiešās ietekmes, īslaicīgās un ilglaicīgās
ietekmes uz vidi vērtējumu, Birojs rekomendē
informāciju vairāk sasaistīt ar esošo situāciju un TP
plānotajām
izmaiņām
konkrētās
teritorijās,
nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī
sociālekonomiskās attīstības prognozes, tādējādi pēc
iespējas un atbilstoši pieejamai informācijai
akcentējot uzmanību uz ietekmēm konkrētās
teritorijās, tādējādi izvairoties no pārāk vispārēju
apgalvojumu izteikšanas.
Pārgaujas novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam un Pārgaujas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam apvienotais
Vides pārskats jāpapildina, ņemot vērā šajā
atzinumā un sabiedriskās apspriešanas laikā
izteiktos ieteikumus, īpašu vērību pievēršot
Teritorijas plānojumā veikto izmaiņu atbilstošam
skaidrojumam Gaujas nacionālā parka teritorijā.

Rekomendācija ņemta vērā. Vides pārskats
papildināts un precizēts atbilstoši Biroja atzinumā
minētajām rekomendācijām.

Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē
Pārgaujas
novada
pašvaldībai
izvērtēt
nepieciešamību pilnveidot Pārgaujas novada
teritorijas plānojumu 2013.–2024.gadam un
Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2013.-2035.gadam, ņemot vērā pilnveidotajā Vides
pārskatā, sabiedriskās apspriešanas laikā un
atzinumā Nr.16 izteiktos priekšlikumus.

Rekomendācija ņemta vērā.
Vides pārskats tika izstrādāts vienlaicīgi un arī
paralēli papildināts ar pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentos noteiktiem
risinājumiem un vadlīnijām, tādejādi Vides pārskata
ieteikumi tika iestrādāti plānošanas dokumentu
izstrādes stadijās.

Pārgaujas novada pašvaldībai, atbilstoši Ministru
kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157
„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais
novērtējums” VII nodaļā noteiktajam, jāinformē
sabiedrība par Pārgaujas novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024.gadam un Pārgaujas novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam
pieņemšanu minēto Ministru kabineta noteikumu
27.punkta noteiktajā kārtībā. Pašvaldībai jāsagatavo
informatīvs ziņojums par to,
- kā plānošanas dokumentā integrēti vides
apsvērumi;
- kā ņemts vērā vides pārskats, izteiktie
atzinumi,
sabiedriskās
apspriešanas
rezultāti;
- pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem

Rekomendācija ņemta vērā. Sagatavots un
pašvaldības tīmekļa vietnē ievietots informatīvs
ziņojums par pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu pieņemšanu.

Rekomendācija ņemta vērā, veicot Vides pārskata
papildināšanu.

-

risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais
variants;
ziņas
par
pasākumiem
plānošanas
dokumenta
īstenošanas
monitoringa
veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma
iesniegšanas termiņus.

Lai konstatētu Pārgaujas novada teritorijas Rekomendācija ņemta vērā. Monitoringa ziņojumi
plānojuma 2013.–2024.gadam un Pārgaujas novada tiks izstrādāti un iesniegti Vides pārraudzības valsts
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam birojā 2020.gadā un 2033.gadā.
īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi,
kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu
grozījumus plānošanas dokumentos, pašvaldībai,
izmantojot valsts vides monitoringa un citus
pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumentu
īstenošanas novērtējums un vismaz divreiz
plānošanas periodā (2020. un 2033.gadā) jāizstrādā
monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā
veidā) Vides pārraudzības valsts birojā.

PIEŅEMTO TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU VARIANTU PAMATOJUMS
Kā vienīgo alternatīvu Pārgaujas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem varētu
uzskatīt „0” alternatīvu, kad tiek saglabāta esošā situācija, nenosakot pašvaldības turpmāko ilgtermiņa
attīstības redzējumu un teritorijas telpisko attīstību, neizstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus. Šāda situācija ir pretrunā gan ar augstāka līmeņa plānošanas dokumentu attīstības
mērķiem, gan ar vides aizsardzības interesēm, kā arī normatīvo aktu prasībām. „0”varianta realizēšanas
gadījumā netiktu veidoti priekšnoteikumi vides un dabas aizsardzības pasākumu realizēšanai. Šajā gadījumā
attīstības procesi plānošanas teritorijā var ieviest nepārdomātus risinājumus, stihisku teritorijas attīstību,
vides problēmu saasināšanos. Netiks sasniegti attīstības stratēģiskie mērķi – izglītota un sabiedriski aktīva
vietējā sabiedrība, pilnvērtīga un pieejama dzīves telpa un novada attīstību veicinoša uzņēmējdarbība,
prioritātes un risinājumi, kas definēti Pārgaujas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.
Pašvaldībai ir nepieciešami teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuri būtu par pamatu ilgstošai,
stabilai novada ekonomiskai attīstībai, nodrošinot atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot novadā esošos
resursus, apzinot dabas vērtību un kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, regulējot
teritorijas plānošanu un izmantošanu, kā arī būvniecības attīstību.
Ja apstiprinātie Pārgaujas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti tiek īstenoti ievērojot
vides politikas mērķus, valsts normatīvajos aktos noteiktās prasības, ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
izvirzītos mērķus, prioritātes un ievērotas vadlīnijas katras funkcionālās telpas attīstībai un plānošanai,
teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, tad izstrādātie teritorijas attīstības
plānošanas dokumenti ir piemērotākā alternatīva.
PASĀKUMI PLĀNOŠANAS DOKUMENTU ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI
Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 3.maija atzinumā Nr.16 „Par Pārgaujas
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam un Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2035.gadam Vides pārskatu” noteiktajam, lai konstatētu Pārgaujas novada teritorijas plānojuma

2013.-2024.gadam un Pārgaujas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2035.gadam īstenošanas
radīto tiešo un netiešo ietekmi uz vidi, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas
dokumentos, Pārgaujas novada pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa u.c. pieejamos datus, veiks
plānošanas dokumentu īstenošanas novērtējumu un vismaz divreiz plānošanas periodā (2020. un
2033.gadā) izstrādās monitoringa ziņojumu un iesniegs (arī elektroniskā veidā) to Vides pārraudzības valsts
birojā.

