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Rīgā,  20.02.2014.  Nr. 7–02/311k  

 

 

Daugavpils pilsētas dome 

info@daugavpils.lv 

 

Valsts vides dienesta 

Daugavpils reģionālā vides pārvalde 

daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv 

 

 

Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 

 

Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Daugavpils pilsētas domes 

2014.gada 17.februāra vēstuli Nr.02.01-09.1/24, 2014.gada 30.janvāra vēstuli 

Nr.02.01-08.1/296 un tai pievienoto iesniegumu par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam izstrādes uzsākšanu. Izvērtējot Vides 

pārraudzības valsts biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu 

nepiemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijai 2014.–2030.gadam. 

 

Pielikumā: 

Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 20.februāra lēmums Nr.7 par 

stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu – 3 lpp. 

 

 

Direktors     A.Lukšēvics 

 

 

 

Celitāne 67770826 

ilze.celitane@vpvb.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

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

SAŅEMTS 
Daugavpils pilsētas DOMĒ 

 

20.02.2014 
Reģ. Nr.02.01-09/85 

mailto:ilze.celitane@vpvb.gov.lv
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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 20.februārī  

Lēmums Nr.7 

 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras  

nepiemērošanu 
 

Adresāts: 

 

 Daugavpils pilsētas dome, e–pasts: info@daugavpils.lv. 

 

Plānošanas dokumenta nosaukums: 
 

 Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.–2030.gadam 

(turpmāk arī IAS). 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

 

 Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 17.februāra vēstule Nr.02.01-09.1/24, 

2014.gada 30.janvāra vēstule Nr.02.01-08.1/296 un tai pievienotais iesniegums par 

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu. 

 

Daugavpils pilsētas domes viedoklis: 

 

Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.–2030.gadam nav 

nepieciešams piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.   

 

Faktu konstatācija un izvērtējums: 

 

1. Daugavpils pilsētas dome informē, ka ir uzsākta Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam izstrāde.  

2. Iesniegumā norādīts, ka Daugavpils pilsētas IAS tiks izstrādāta saistībā ar Latvijas 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Latgales stratēģiju 2030, 

Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. – 2026.gadam, kā arī 

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam un Daugavpils 

pilsētas attīstības programmu 2014.–2020.gadam. Stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums iepriekš ir veikts Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam 2006. – 

2018.gadam un tā grozījumiem, par kuru Vides pārskatiem Vides pārraudzības 

valsts birojs (turpmāk arī Birojs) attiecīgi 2006.gada 16.janvārī ir izdevis atzinumu 
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Nr.6 un 2008.gada 2.oktobrī izdevis atzinumu Nr.56, kā arī Daugavpils pilsētas 

attīstības programmai 2008. – 2014.gadam (Biroja 2008.gada 3.oktobra atzinums 

Nr.57). 

3. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 21.pantu, vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā nosaka pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos 

mērķus, attīstības prioritātes, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un 

grafiskā veidā. Pašvaldība norādījusi, ka Daugavpils pilsētas IAS, t.sk. tās 

telpiskās attīstības perspektīvas grafiskajā daļā nav plānoti jauni ražošanas, 

infrastruktūras vai citi likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pielikumos 

minētie objekti, kas jau iepriekš nebūtu paredzēti Daugavpils pilsētas teritorijas 

plānojuma 2006.–2018.gadam grafiskajā daļā un Daugavpils pilsētas attīstības 

programmas „Mana pils – Daugavpils” 2014.–2020.gadam gala redakcijā. 

Pašvaldība papildus atzīmējusi, ka IAS paredzētās aktivitātes ir jau detalizēti 

izvērtētas un analizētas, veicot Daugavpils pilsētas attīstības programmas „Mana 

pils – Daugavpils” 2014.–2020.gadam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu. 

4. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes datiem, Daugavpils pilsētā 

nav noteiktas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas (Natura 2000) teritorijas. 

5. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un pašvaldības sniegto 

informāciju par plānošanas dokumentā paredzētajiem Daugavpils pilsētas 

attīstības risinājumiem saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.
2 

pantā minētajiem kritērijiem, kā arī vadoties no lietderības apsvērumiem, secina, 

ka Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam 

īstenošanai nav paredzama papildus 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;  

 Teritorijas attīstības plānošanas likums; 

 Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par 

pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 

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

novērtējumu” 23.
3
pantā noteikto, izvērtēja Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 

17.februāra vēstuli Nr.02.01-09.1/24, 2014.gada 30.janvāra vēstuli Nr.02.01-08.1/296 

un tai pievienoto iesniegumu par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2014.–2030.gadam izstrādes uzsākšanu. Ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes 

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 dokumenta īstenošanai nav paredzama papildus 

būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma 
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„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas 

dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. 

 

Lēmums: 

 

 Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Daugavpils 

pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.–2030.gadam. 

                         

 

Direktors     A.Lukšēvics  

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

  LATVIJAS REPUBLIKAS 

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME 

Reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV 5401, tālr. 65404344, 65404365, fakss 65421941  

e-pasts info@daugavpils.lv,  www.daugavpils.lv 

 

Daugavpilī 

 

 

 
2014. gada 17.februārī  Nr. 02.01-09.1/24 

 

Vides pārraudzības valsts birojam 

Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045 

 

 

Par informācijas sniegšanu 

 

Daugavpils pilsētas dome (turpmāk tekstā – „Dome”) ir saņēmusi un izskatījusi 

Jūsu 2014.gada 04.februāra vēstuli Nr.7-01/224 “Par stratēģisko ietekmes uz vidi 

novērtējumu”. 

Dome informē, ka Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014. – 

2030.gadam, t.sk. telpiskās attīstības perspektīvas grafiskajā daļā nav plānoti jauni 

ražošanas, infrastruktūras vai citi likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pielikumos 

minētie objekti, kas jau iepriekš paredzēti nebūtu Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 

2006. – 2018.gadam grafiskajā daļā un Daugavpils pilsētas attīstības programmā „Mana 

pils – Daugavpils” 2014. – 2020.gadam gala redakcijā.  

28.01.2014. iesnieguma sadaļā „Plānošanas dokumentā paredzētās darbības, t.sk. 

likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā paredzētās darbības, to 

veids, apjoms un resursu izmantošana” minētās darbības ir iekļautas Daugavpils pilsētas 

attīstības programmā 2014. – 2020.gadam un detalizēti izvērtētas un analizētas, veicot 

Attīstības programmas stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (Vides pārskats). 

 

Daugavpils domes priekšsēdētājs        J.Lāčplēsis 

 

H.Trošimova  

65476800 

e-pasts: helena.trosimova@daugavpils.lv 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
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