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Vides pārskats
Projekts

KOPSAVILKUMS
Stratēăiskais ietekmes uz vidi novērtējums ir procedūra, kas veicama likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, lai novērtētu plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz
vidi un lai izstrādātu priekšlikumus nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai
samazināšanai, kā arī lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu
plānošanas dokumenta izstrādāšanas procesā.
Ietekmes uz vidi stratēăiskā novērtējuma vides pārskats ir izstrādāts Dundagas
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grozījumiem. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu mērėis ir
atbilstība Latvijas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī nekustamo
īpašumu īpašnieku priekšlikumu ietveršana plānotās darbības izmaiĦām.
Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu iespējamā ietekme uz vidi ir neitrāla
vai pozitīva, jo īpaši aizsargājamo dabas objektu teritorijās un tiešā to tuvumā
netiek plānota apbūves u.c. aktīvas saimnieciskās darbības attīstība, kas varētu
ietekmēt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas vērtību saglabāšanu. Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas ir izveidotas ar MK noteikumiem, uz tām attiecas
normatīvie akti, un teritorijas plānojumā tiek ievērotas šo dokumentu prasības.
Nozīmīgākās vides problēmas, kas perspektīvā varētu būt saistītas ar plānojuma
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Lauksaimniecība ir viena no galvenajām ekonomiskajām nozarēm, kas var
negatīvi ietekmēt ūdens kvalitāti, t.sk. Ventas baseina upju ūdens ekoloăisko
kvalitāti, un bioloăisko daudzveidību, arī augsni.
Derīgo izrakteĦu ieguves attīstība var ietekmēt vides hidroloăisko režīmu,
ainavas, tiek zaudētas dabas vērtības.
Vēja elektrostaciju/vēja parku

attīstība var izraisīt trokšĦa piesārĦojuma

pieaugumu, izmainīt ainavu, var būt ietekme uz putniem un biodaudzveidību.
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paplašināšana, sekmēs ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu,
virszemes un pazemes ūdens resursu kvalitātes saglabāšanos, kā arī būs pozitīva
ietekme uz cilvēku veselību.

Atkritumu saimniecības sakārtošanai būs pozitīva ietekme uz vidi un cilvēku
veselību, šėirota atkritumu savākšana Ĝaus efektīvāk izmantot dabas resursus.
Tā kā Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumos ir ievēroti galvenie
normatīvie akti attiecībā uz vides aizsardzību, Ħemti vērā institūciju sniegtie
nosacījumi un sabiedrības viedoklis, var uzskatīt, ka tā summārā ietekme uz vidi
un iedzīvotāju dzīves kvalitāti būs pozitīva, salīdzinot ar iespēju, ja plānošanas
dokuments netiktu izstrādāts un īstenots. Tomēr pirms katras konkrētās darbības
veikšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām jāizvērtē tās iespējamā ietekme vai
jāveic ietekmes uz vidi novērtējums.
Galvenais nosacījums teritorijas plānojuma grozījumu ieviešanas ietekmes uz vidi
samazināšanai ir ES un nacionālajā likumdošanā izvirzīto prasību ievērošana, t.sk.
aizsargjoslu prasību ievērošana, kā arī teritorijas plānojuma grozījumu Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumos izvirzīto prasību ievērošana.
Plānošanas dokumenta realizācija kopumā uzlabos vides stāvokli novadā, kā arī
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kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu. Ja teritorijas plānojuma grozījumi netiek
īstenoti, vislielākā negatīvā ietekme iespējama uz īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām, virszemes ūdeĦu un gruntsūdeĦu kvalitāti, kā arī pagasta iedzīvotāju
dzīves vides kvalitāti.
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piesārĦojuma izplatīšanos.
Veicot Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu ietekmes uz vidi
stratēăisko novērtējumu un vides pārskata sagatavošanu, nav identificēti tādi
pasākumi, kuri varētu būtiski ietekmēt novada NATURA 2000 teritorijas, tādēĜ
kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami.
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teritorijas plānojuma grozījumu īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi,
vides pārskatā iepriekš neparedzētu ietekmi uz vidi, kā arī lai nepieciešamības
gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā. Teritorijas plānojuma
izstrādātājs sastāda monitoringa ziĦojumu un atzinumā par vides pārskatu
noteiktajā termiĦā iesniedz to Valsts vides pārraudzības birojā. Monitoringa
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grozījumu īstenošanas monitoringam var izmantot valsts vides monitoringa
statistikas datus, kā ari citu pieejamu informāciju.

