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SIVN veikšanas kārtību un Vides 
pārskata saturu nosaka: 

• Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un 
programmu ietekmes uz vidi novērtējumu 

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

• MK noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums”(23.04.2004.) 

• Tematiskā plānojuma izstrādes darba uzdevums 
attiecībā uz Vides pārskatā iekļaujamo informāciju 

 



Vides pārskata saturs 

1. Valsts ilgtermiņa tematiskais plānojums 
Baltijas jūras piekrastei 

1.1 Izstrādes galvenie mērķi  

1.2 Plānošanas dokumenta satura īss satura izklāsts 

1.3 Plānojuma saistība ar citiem politikas plānošanas 
dokumentiem  

2. Vides pārskata izstrāde 
2.1 Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un 

iesaistītās institūcijas 

2.2 Sabiedrības līdzdalība 

2.3 Iesaistītās institūcijas 

2.4 Saņemtie priekšlikumi, atsauksmes un to analīze 

3. Plānojuma teritorijas īss raksturojums 
 



Saturs – esošā situācija 

•4. Esošā vides stāvokļa, dabas resursu un 
kultūrvēsturiskā mantojuma apraksts 

• 4.1 Teritorijas reljefs un ģeomorfoloģiskā uzbūve 

• 4.2 Klimatiskie apstākļi, tai skaitā klimata izmaiņas 

• 4.3 Ģeoloģiskā uzbūve un mūsdienu ģeoloģiskie procesi 

• 4.4 Derīgie izrakteņi 

• 4.5 Pazemes ūdeņi 

• 4.6 Virszemes ūdeņi 

• 4.7 Meži 

• 4.8 Alternatīvie energoresursi 

• 4.9 Dabas mantojums 

• 4.9 Kultūrvēsturiskais mantojums 

 



Pirmskvartāra ģeoloģiskā karte 



Kvartāra ģeoloģiskās kartes 



Saturs – esošā situācija 

5. Antropogēnā slodze  

5.1 Antropogēno slodzi veidojošie faktori: saimnieciskā darbība, 
apmeklētāju un transporta plūsmas  

5.2 Notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana apkārtējā vidē  

5.3 Atkritumu apsaimniekošana 

5.4 Gaisa kvalitāte 

5.5 Trokšņa līmenis 

5.6 Degradētās teritorijas 

6. Riska teritorijas un objekti 
6.1 Jūras krasta ģeoloģiskie procesi 

6.2 Plūdu riska  un applūstošās teritorijas 

6.3 Paaugstinātas bīstamības objekti 

6.3 Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas 

6.4. Bīstamo kravu pārvadājumi 



VŪO ekoloģiskā kvalitāte, notekūdeņu izplūdes 



Riska objekti un teritorijas 



Krasta applūdums un  vējuzplūdu ietekmes 



Vides parskats - turpmāk 

• 7. Iespējamās izmaiņas, ja plānošanas dokuments netiktu īstenots
 99 

• 8. Teritorijas, kuras plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski 
ietekmēt un ar plānošanas dokumentiem saistītie vides aspekti 99 

• 9. Starptautiskie un nacionālie vides aizsardzības mērķi 99 

• 10. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi 
novērtējumi 99 

• 11. Risinājumi negatīvo ietekmju novēršanai un mazināšanai 99 

• 12. Alternatīvu izvēles pamatojums un izvērtējums 99 

• 13. Iespējamie kompensēšanas pasākum 99 

• 14. Plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamā pārrobežu 
ietekme 99 

• 15. Pasākumi monitoringa nodrošināšanai 99 



Vides pārskats - turpmāk 

•Informācijas aktualizēšana pēc lauka darbiem, 
statistiskajiem pārskatiem par 2014.g.  

•7 – 15. nodaļu un kopsavilkuma izstrāde 

•Vides pārskata projekts  tematiskā plānojuma 
publiskās apspriešanas redakcijai 

•Vides pārskata sabiedriskā apspriešana 

•Sabiedrības un institūciju priekšlikumu un 
komentāru iestrāde Vides pārskata projektā 

•Atzinuma saņemšana  
 




