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Atzinums Nr.4
Par Auces novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.gadam Vides
pārskatu
Auces novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam (turpmāk arī
Teritorijas plānojums) Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā
(turpmāk arī Birojs) 2012.gada 13.decembrī. Auces novada Teritorijas plānojuma
stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu veica un Vides pārskatu sagatavoja Auces
novada pašvaldība. Atzinums par Vides pārskatu sagatavots atbilstoši likuma „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.5 panta 6.daļas prasībām.
Vides pārskata raksturojums un analīze:
Birojs 2011.gada 7.novembrī pieņēma lēmumu Nr.46 „Par stratēģiskā
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” Auces novada teritorijas
plānojumam, jo saskaņā ar pašvaldības sniegto informāciju tajā plānotas izmaiņas, kas
potenciāli saistāmas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā
minēto darbību realizāciju, t.sk derīgo izrakteņu ieguvi. Stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums iepriekš veikts arī Auces novada attīstības programmai 2012.2018.gadam, par kura Vides pārskatu Birojs 2012.gada 15.martā izdevis atzinumu
Nr.8. Teritoriālās reformas rezultātā Auces novada teritorijā ietilpst Auces pilsēta,
Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces un Vītiņu pagasti. 2011.gada 5.decembrī
Birojs izdevis atzinumu Nr.26 par Auces novada Vītiņu pagasta teritorijas plānojuma
2006.-2018.gadam grozījumu stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides
pārskatu. Iepriekš stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums veikts arī Lielauces
pagasta teritorijas plānojumam, par kura Vides pārskatu Birojs 2006.gada
27.septembrī izdevis atzinumu Nr.57.
Izvērtējot Teritorijas plānojuma Vides pārskata atbilstību Ministru kabineta
2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” (turpmāk arī MK noteikumi) IV nodaļas 8.punkta
prasībām, Birojs konstatē:
1. Vides pārskatā ietverta informācija par Teritorijas plānojuma izstrādes mērķiem,
norādīts uz Auces novada attīstības programmā 2012.-2018.gadam definēto
novada attīstības koncepciju un izvirzītajiem attīstības mērķiem, sniegts īss
plānošanas dokumenta satura izklāsts, kā arī norādīts uz tās saistību ar citiem
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attīstības plānošanas dokumentiem, t.sk. Zemgales plānošanas reģiona teritorijas
plānojuma ietvaros izstrādātajiem ieteikumiem pašvaldību teritoriju plānošanai.
Pozitīvi atzīmējams, ka jau Vides pārskata sākuma sadaļā apkopota un sniegta
pamatinformācija par Teritorijas plānojuma risinājumiem, t.sk. par apdzīvojuma
struktūras attīstību, teritorijas plānoto izmantošanu, kā arī atsevišķu veidu apbūves
teritoriju izvietojumu. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, novada apdzīvojuma
struktūru 2011.gadā veidoja viensētas, viensētu grupas, 18 ciemi un Auces pilsēta.
Teritorijas plānojumā tiek pārskatītas iepriekšējā plānojumā noteiktās ciemu
robežas, kas autoru skatījumā vairs neatbilst esošām attīstības tendencēm, tamdēļ
izstrādāts priekšlikums to samazināšanai. Teritorijas plānojumā kā blīvi
apdzīvotas teritorijas noteiktas ciemi - Īle, Bēne, Vecmiķeļi, Lielauce, Ražotāji,
Ķieģeļceplis, Ķevele, Vītiņi, Ukri, Sniķere, Vecauce. Auces pilsēta noteikta kā
novada nozīmes attīstības centrs. Papildus jāatzīmē, ka Auces novads tieši
robežojas ar Lietuvas Republikas teritoriju, tādējādi vides novērtējumā
akcentējama uzmanība arī uz Teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamām
pārrobežu ietekmēm.
2. Atbilstoši MK noteikumu 8.2.punkta prasībām aprakstīta stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma un Vides pārskata sagatavošanas procedūra, pielietotā
metodoloģija un izmantotā informācija, kā arī sabiedriskās apspriešanas gaita, t.sk.
norādītas institūcijas, kurām nosūtīts Vides pārskata projekts un raksturotas
sabiedrības līdzdalības iespējas. Auces novada pašvaldības dome 2012.gada
28.novembrī (prot. Nr.11, 26§) nolēma pilnveidot Teritorijas plānojumu un Vides
pārskata projektu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto atzinumu un
ierisinājumu izvērtējumam. Pārskats par saņemtajiem atzinumiem sniegts
Teritorijas plānojuma sējumā „Sabiedriskās apspriešanas pārskats”.
3. Vides pārskatā uzskatāmā veidā, izmantojot tabulas un diagrammas, sniegts
novada esošā vides stāvokļa apraksts, akcentējot uzmanību arī uz vides
aizsardzībai būtiskām teritorijām (virszemes ūdeņu teritorijas un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas), kā arī teritorijām, kuras potenciāli saistāmas ar
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma darbību realizāciju
(derīgo izrakteņu ieguves teritorijas). Vides pārskatā norādīts arī uz iespējamām
izmaiņām, ja sagatavotais plānošanas dokuments netiktu īstenots. Pārskatā:
3.1. ietverts vispārīgs Auces novada administratīvās teritorijas raksturojums,
sniedzot informāciju par galvenajiem zemes izmantošanas veidiem un to
īpatsvaru novadā (67% aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes),
novadā ietilpstošajām teritoriālajām vienībām un to infrastruktūras un citu
pakalpojumu nodrošinājumu, novada demogrāfisko situāciju, kā arī
nozīmīgākajām saimnieciskās darbības nozarēm Auces pilsētā, atsevišķos
ciemos un lauku teritorijās. Autori atzīmē, ka Auces novadam raksturīga ir
intensīva lauksaimnieciskā ražošana un norāda uz lielražojošiem
uzņēmumiem, t.sk. cūku nobarošanas kompleksiem un liellopu fermām.
Auces novadā transporta infrastruktūru veido dzelzceļa sliežu ceļi (šķērso
Auces pilsētu, Bēnes un Vītiņu pagastus), naftas transporta cauruļvads
„Polocka-Mažeiķis” (šķērso Ukru pagastu) un autoceļu tīkls. Vides pārskatā
raksturoti novada klimatiskie apstākļi, teritorijas reljefs un ģeoloģiskā uzbūve,
mežu resursi, kā arī zemes dzīļu resursi, tostarp pazemes ūdeņi un to
izmantošana dzeramā ūdens apgādes vajadzībām. Pārskatā sniegta
informācija par novada teritorijā konstatētajiem derīgo izrakteņu
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(kaļķakmens, māls, smilts, grants, kūdra, sapropelis, saldūdens kaļķiezis)
krājumiem, to pašreizējo ieguvi un turpmākām izmantošanas iespējām,
vienlaikus norādot arī uz atsevišķiem vides ietekmju aspektiem. Teritorijas
plānojums nosaka smilts – grants, māla un kaļķakmens atradņu teritoriju
turpmākās izmantošanas nosacījumus: smilts-grants un māla ieguve atklātajos
karjeros līdz 25 ha platībā var tikt veikta lauku zemēs ārpus blīvi apdzīvotām
vietām un mežu teritorijās; Īles, Vecauces un Bēnes pagastos tiek noteiktas
derīgo izrakteņu ieguves teritorijas smilts – grants ieguvei; Vītiņu pagastā tiek
noteikta derīgo izrakteņu ieguves teritorija kaļķakmens un māla ieguvei.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk arī TIAN)
paredzēti nosacījumi šo teritoriju izmantošanai. Vides pārskatā raksturota
esošā situācija potenciālajās derīgo izrakteņu ieguves teritorijās, t.sk. norādīts
uz infrastruktūras nodrošinājumu un apdzīvoto vietu tuvumu, kā arī vērsta
uzmanība uz iespējamām vides ietekmēm, kas detalizētāk vērtējamas veicot
paredzēto darbību ietekmes uz vidi novērtējumu atbilstoši likumā „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajam. Derīgo izrakteņu ieguves
teritorija, kur iespējama kaļļakmens ieguve atklātā karjerā aptuveni 35 ha
kopplatībā, tiek noteikta Vītiņu pagastā, valsts nozīmes kaļķakmens atradnes
„Auce” rietumdaļā un tai piegulošā teritorijā. Autori atzīmē, ka Teritorijas
plānojumā, salīdzinājumā ar iepriekšējos plānošanas periodos plānoto, būtiski
samazināts derīgo izrakteņu ieguves teritoriju platības Vītiņu pagastā.
Atbilstoši Teritorijas plānojuma grafiskā materiāla kartēm, derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas netiek plānotas Lietuvas Republikas pierobežā (Vītiņu un
Ukru pagasti). Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, kaļķakmens ieguvi Auces
novadā apgrūtina pazemes ūdeņu augstais līmenis, tādējādi ietekmes uz vidi
novērtējuma procesā veicama šī aspekta detalizēta izpēte un modelēšana.
Vides pārskatā raksturoti Auces novada virszemes ūdensobjekti, cita starpā
norādot arī uz veikto applūstošo teritoriju analīzi, kur konstatēts, ka novada
teritorijā nav plūdu apdraudētas teritorijas ar 10% pārsniegšanas varbūtību.
Autori, atsaucoties uz Ventas baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu
2010.–2015.gadam un Lielupes baseinu apgabala apsaimniekošanas plānu
2010.–2015.gadam, raksturojuši Auces novada virszemes ūdensobjektu
kvalitāti, norādījuši uz to ietekmējošiem faktoriem, sasniedzamajiem
kvalitātes mērķiem un to termiņiem, kā arī novada teritorijā izvietotajām
virszemes ūdeņu kvalitātes monitoringa stacijām. No ietvertās informācijas
izriet, ka Auces novadā ir ūdensobjekti, kuros ir slikta („L117SP Auce”) un
ļoti slikta („L109 Bērze”, „L111 Bērze”, „L118 Auce”, „L120 Tērvete” un
„L121 Skujaine”) ekoloģiskā kvalitāte, un šie seši ūdensobjekti ir iekļauti
Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumu Nr.418 „Noteikumi par
riska ūdensobjektiem” 1.pielikumā kā ūdensobjekti, kuros pastāv risks
nesasniegt Ūdens apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu
stāvokli šajā likumā paredzētajā termiņā. Kā nozīmīgākos novada virszemes
ūdensobjektu kvalitāti ietekmējošos faktorus autori min lauksaimniecisko
darbību un mājsaimniecību radīto piesārņojumu. Autoru papildus atzīmē, ka
par objektiem, kuru radītajam piesārņojumam ir jānodrošina pietiekama
kontrole, ir uzskatāmi novada teritorijā esošie cūku nobarošanas kompleksi.
3.2. ietverta informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām,
mikroliegumiem, dabas pieminekļiem un kultūras pieminekļu teritorijām.
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Auces novada teritorijā atrodas trīs Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas
teritorijas – dabas liegumi „Vīķu purvs” un „Garākalna smilšu krupja
atradne” un daļa dabas lieguma „Ukru gārša” teritorijas. Dabas lieguma
„Vīķu purvs” un „Garākalna smilšu krupja atradne” aizsardzības un
izmantošanas kārtība noteikta likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” un Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.264
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”, bet dabas lieguma „Ukru gārša” – Ministru kabineta 2002.gada
29.janvāra noteikumos Nr.44 „Dabas lieguma „Ukru gārša” individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”. Visām Natura 2000 teritorijām ir
izstrādāti un apstiprināti dabas aizsardzības plāni. Vides pārskatā ietverta
informācija par šo teritoriju izveidošanas mērķiem, funkcionālo zonējumu,
tajās sastopamajām dabas vērtībām un to ietekmējošiem faktoriem, kā arī
papildus norādīts uz Natura 2000 pieguļošo teritoriju izmantošanu. Natura
2000 teritoriju robežas iezīmētas Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.
Attiecībā uz dabas liegumu „Vīķu purvs” autori atzīmē, ka turpmākajā dabas
lieguma apsaimniekošanas gaitā būtu jāizvērtē sapropeļa ietekme uz ezera
aizaugšanas procesiem un iespējamā sapropeļa ieguve ezera padziļināšanai.
Teritorijas plānojuma TIAN, atbilstoši normatīvo aktos noteiktajam, pašlaik
noteikts derīgo izrakteņu ieguves aizliegums dabas lieguma teritorijā.
Teritorijas plānojumā paredzēts noteikt divas vietējas nozīmes aizsargājamās
dabas teritorijas „Ķeveles avoti” un „Krievu kalni”, kuru teritoriju
izmantošanai noteikti aprobežojumi, t.sk. „Ķeveles avoti” teritorijā noteikti
ierobežojumi teritorijas izmantošanai apbūvei, savukārt „Krievu kalna”
teritorija izvērtēta kā rekreācijas attīstības resursa potenciāls un tur noteikti
aprobežojumi mežu izmantošanā;
3.3. ietverta informācija par saimniecisko darbību un komunālo pakalpojumu
nodrošinājumu Auces novadā, kā arī norādīts uz galvenajiem vides kvalitāti
ietekmējošiem faktoriem. Pārskatā apkopota informācija par operatoriem,
kuri saņēmuši atļaujas A un B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai,
īsi raksturojot to saimniecisko darbību un notekūdeņu novadīšanas apjomus.
Auces novadā A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas ir izsniegtas arī
SIA „PF VECAUCE” cūku audzēšanas kompleksam „Pūpoli” Vecauces
pagastā un SIA „Baltic Breeders” cūku audzēšanas kompleksam „Avoti” Īles
pagastā. Auces novads Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos
Nr.33 „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās
darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” ir noteikta kā īpaši jutīga
teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātas prasības ūdens un augsnes
aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar
nitrātiem, līdz ar to tajā jāievēro šajos noteikumos ietvertās prasības, tostarp
prasības kūtsmēslu uzglabāšanai un izmantošanai lauksaimniecībā.
Raksturojot atmosfēras gaisa kvalitāti, autori informē par galvenajiem
atmosfēras gaisa piesārņojuma emisijas avotiem, t.sk. pārrobežu putekļu
emisiju no Jaunakmenes cementa – šīfera ražotnes Lietuvas teritorijā. Autori
norāda, ka derīgo izrakteņu ieguves uzsākšana valsts nozīmes kaļķakmens
atradnē „Auce” nākotnē varētu būt saistīta ar papildus cieto daļiņu emisijām.
Vides pārskatā īsi raksturota notekūdeņu apsaimniekošanas sistēma un
izteiktas prognozes, ka Teritorijas plānojuma īstenošanas laikā, ņemot vērā
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pašreizējās tendences un novada iedzīvotāju skaita samazināšanos, nav
sagaidāms, ka varētu rasties nepieciešamība pēc jaunām notekūdeņu
novadīšanas vietām, neprecizējot, vai minētais attiecas arī uz jaunu apbūves
teritoriju plānošanu. Minētā informācija precizējama un detalizējama,
akcentējot uzmanību uz Teritorijas plānojuma risinājumiem. Vides pārskatā
īsi raksturota novada atkritumu apsaimniekošanas kārtība un atzīmēts, ka
Teritorijas plānojumā paredzētas teritorijas atkritumu savākšanas, šķirošanas
un pārstrādes laukumu ierīkošanai. Pārskatā apkopota informācija par novada
piesārņotām un potenciāli piesārņotām vietām, kā arī ar Sosnovska latvāni
invadētajām teritorijām, kas attēlotas arī Teritorijas plānojuma grafiskā
materiāla kartēs.
4. Vides pārskata 7.nodaļā „Ar plānošanas dokumentu saistītās vides problēmas”
apkopota informācija par Auces novada attīstības iespējām un atsevišķu teritoriju
plānoto izmantošana. Ārpus pilsētas un ciemu teritorijām tiek paredzētas iespējas
teritoriju izmantot ar lauksaimniecību, enerģētiku un infrastruktūru saistītu objektu
apbūvei atbilstoši TIAN noteiktajai apbūves intensitātei un blīvumam vienlaicīgi
ar viensētu apbūvi un tūrisma un rekreācijas pakalpojumu attīstību. Teritorijas
plānojumā paredzētas iespējas lauksaimnieciskās ražošanas objektu būvniecībai,
t.sk. izstrādāti nosacījumi fermu būvniecībai. Autoru skatījumā nozīmīgākie ar
Teritorijas plānojumu saistītie vides ietekmju aspekti būtu attiecināmi uz jebkuru
komercdarbību, publiskās apbūves, transporta un inženiertehniskās infrastruktūras,
jaunu dzīvojamo apbūvju teritoriju attīstību, kā arī kaļķakmens ieguvi valsts
nozīmes derīgo izrakteņu atradnē „Auce”. TIAN paredz detālplānojumu izstrādi
un nosacījumus to izstrādei jaunajās apbūves teritorijās un prasības
inženiertehniskās apgādes nodrošinājumam. Vides pārskatā norādīts uz
būtiskākajiem vides kvalitātes nodrošināšanas aspektiem, kam pievēršama
uzmanība īstenojot Teritorijas plānojumu, kā arī norādīts uz tām problēmām,
kuras risināmas arī ārpus Teritorijas plānojuma ietvariem.
5. Vides pārskatā ietverta informācija par starptautiskajiem un nacionālajiem vides
politikas dokumentiem un tajos izvirzītajiem vides un dabas aizsardzības
mērķiem, norādot arī uz to integrāciju Auces novada Teritorijas plānojumā.
6. Vides pārskata 9.nodaļā sniegts ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistīto
iespējamo tiešo un netiešo, pozitīvo un negatīvo, īslaicīgo, vidēji ilgo, ilglaicīgo
un summāro ietekmju uz vidi vērtējums, norādot arī uz risinājumiem vides
ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Tiešo ietekmju vispārīgā raksturojumā
norādīts uz dažādu veidu apbūves un infrastruktūras teritoriju attīstību, derīgo
izrakteņu ieguvi, mežsaimniecisko un lauksaimniecisko teritoriju izmantošanu.
Netiešās ietekmes saistītas ar transporta plūsmas pieaugumu, palielinoties derīgo
izrakteņu ieguves apjomam (trokšņa un gaisa piesārņojums). Autoru skatījumā
pietiekami būtisku, vidēji ilgu ietekmi uz vidi var atstāt intensīva lauksaimnieciskā
darbība, t.sk. cūku un liellopu audzēšanas kompleksu attīstība un intensīva
augkopība. Kā jau norādīts iepriekš, Auces novads atrodas nitrātu jūtīgā teritorijā.
Vienlaikus autori gan atzīmē, ka lauksaimniecības nozares darbību regulē
pietiekams kopums normatīvo aktu, tāpēc šādas izcelsmes ietekmes nav
prognozējamas kā būtiskas, turklāt uz Teritorijas plānojuma izstrādes laiku Auces
novadā netiek plānota jaunu cūku intensīvās audzēšanas kompleksu būvniecība.
Teritorijas plānojuma īstenošanas ilglaicīgās ietekmes galvenokārt saistītas ar
blīvu apbūves teritoriju attīstību un derīgo izrakteņu ieguvi, kas autoru skatījumā
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summāri nav vērtējamas kā būtiskas, jo minētās teritorijas aizņem salīdzinoši
mazas teritorijas. Tomēr atsevišķas darbības var radīt būtiskas lokālas vides
ietekmes, tādējādi pirms derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanas veicams atbilstošs
vides novērtējums, kurā, ņemot vērā paredzētās darbības tehnisko specifikāciju,
detalizēti jāizvērtē iespējamie riski, uz ko daļēji norādīts arī šajā Vides pārskatā un
jāparedz pasākumi vides ietekmes novēršanai vai samazināšanai. Kā jau norādīts
iepriekš, pirms paredzēto darbību uzsākšanas, īpaša uzmanība pievēršama
kaļķakmens ieguvei Vītiņu pagastā, nosakot ietekmes būtiskumu uz virszemes un
pazemes ūdens resursiem un karjeram piegulošo teritoriju ēku ūdensapgādi. Vides
pārskatā norādīts uz Teritorijas plānojumā iekļautajiem vides ietekmju
samazinošiem risinājumiem, kā arī sniegti autoru ieteikumi par papildus
iestrādājamām prasībām Teritorijas plānojumā vai kādā citā veidā realizējamām
darbībām, īpašu uzmanību pievēršot apbūves attīstībai, piesārņoto teritoriju
apsaimniekošanai un derīgo izrakteņu ieguvei
7. Vides pārskatā vērtēti Teritorijas plānojumā paredzētie pasākumi; kā alternatīva
vērtēta tikai plānošanas dokumenta „nulles” alternatīva, t.i., kad tiek saglabāta
esošā situācija un netiek īstenots plānošanas dokuments, kas vairākos aspektos
vērtēta negatīvi.
8. Saskaņā ar Vides pārskatā norādīto, Teritorijas plānojuma realizācijai nav
paredzama būtiska ietekme uz pašvaldības teritorijā esošajām Eiropas nozīmes
aizsargājamām dabas (Natura 2000) teritorijām, tādēļ kompensējošie pasākumi
nav nepieciešami.
9. Vides pārskatā norādīts, ka Auces novada Teritorijas plānojuma risinājumi un tā
ieviešana nav saistīta ar pārrobežu vides ietekmi.
10. Vides pārskatā ietverti priekšlikumi veicamajiem pasākumiem Teritorijas
plānojuma īstenošanas monitoringa nodrošināšanai un monitoringa ziņojuma
sagatavošanai, kā arī norādīts uz monitoringā izmatojamiem datu avotiem un vides
indikatoriem.
11. Vides pārskata kopsavilkums jāsagatavo atbilstoši MK noteikumu 8.14.punktā
noteiktajam.
Vides pārskata sabiedriskā apspriešana:
Auces novada Teritorijas plānojuma Vides pārskata sabiedriskā apspriešana
veikta atbilstoši MK noteikumu V nodaļā noteiktajam. Sabiedriskās apspriešanas
materiāli ievietoti Teritorijas plānojuma sējumā „Sabiedriskās apspriešanas pārskats”,
t.sk. sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols, Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālā vides pārvaldes, Zemgales virsmežniecības, Dabas aizsardzības pārvaldes,
Veselības inspekcijas un Zemgales plānošanas reģiona atzinumi.
2012.gada 22.augustā Aucē, Auces novada kultūras centrā tika organizēta
sabiedriskās apspriešanas sanāksme, kurā atbilstoši sanāksmes dalībnieku reģistrācijas
lapai piedalījās 41 interesents. Saskaņā ar sanāksmes protokolā ietverto informāciju,
sanāksmē diskutēts par mežu teritoriju izmantošanu, aizsargjoslu noteikšanu,
piesārņotām un potenciāli piesārņotām teritorijām. Nav izteikti priekšlikumi par Vides
pārskata papildināšanu.
Priekšlikumus Teritorijas plānojuma papildināšanai izteikusi biedrība „Zebrus
draugi”, cita starpā norādot uz nepieciešamo ceļa infrastruktūras sakārtošanu,

6

rekreācijas teritoriju noteikšanu un vides kvalitātes nodrošināšanu Īlē (smaku emisijas
SIA „Baltic Breeders”).
Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvalde (turpmāk arī RVP) savā
atzinumā norādījusi, ka Teritorijas plānojumā iestrādāti RVP izsniegtie nosacījumi un
izvirzītās prasības, turklāt detalizēta informācija attiecībā uz vides aizsardzības
jautājumiem sniegta Vides pārskatā. RVP nav būtisku priekšlikumu Vides pārskata
papildināšanai. Dabas aizsardzības pārvalde izteikusi vairākus priekšlikumus
Teritorijas plānojuma papildināšanai, t.sk. rekomendējusi izvērtēt rekreācijai un
tūrismam piemērotu teritoriju un objektu infrastruktūru un turpmākās attīstības
virzienus. Dabas aizsardzības pārvalde kopumā atzīmē, ka Teritorijas plānojums un
Vides pārskats izstrādāts atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Zemgales
plānošanas reģiona administrācija nav sniegusi viedokli par plānošanas dokumenta
Vides pārskatu. Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa norādījusi, ka
neiebilst Teritorijas plānojuma un Vides pārskata risinājumiem.
Izvērtētā dokumentācija:
Auces novada pašvaldības 2012.gada 13.decembra vēstule Nr.8-2.1./799,
Auces novada teritorijas plānojums 2013.–2025.gadam un tā stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma Vides pārskats, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada
11.jūlija lēmums Nr.46 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu”.
Piemērotās tiesību normas:
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta trešā daļa, 23.4 pants, 23.5
pants.
2. Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” IV, V, VI, VII, VIII
nodaļa.
3. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.
4. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
5. Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumi Nr.44 „Dabas lieguma
„Ukru gārša” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”;
6. Ūdens apsaimniekošanas likums.
7. Ministru kabineta 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.418 „Noteikumi par riska
ūdensobjektiem”.
8. Teritorijas attīstības plānošanas likums.
9. Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumi Nr.1148 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (zaudējis spēku).
10. Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
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Rekomendācijas:
1. Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Auces novada pašvaldībai,
pilnveidojot un īstenojot Auces novada teritorijas plānojumu 2013.–2025.gadam,
ņemt vērā Vides pārskatā un sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktos
priekšlikumus.
2. Auces 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 Auces novada
teritorijas plānojuma 2013.–2025.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 risinājuma variantiem izraudzīts
pieņemtais variants;
- ziņas par pasākumiem plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa
veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus.
3. Lai konstatētu Auces novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.gadam īstenošanas
radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, pašvaldībai, izmantojot valsts vides
monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic plānošanas dokumenta realizācijas
novērtējums un vismaz divas reizes plānošanas periodā (2016. un 2021.gadā)
jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides
pārraudzības valsts birojā. Birojs rekomendē izstrādāt apvienotu monitoringa
ziņojumu ar Auces novada attīstības programmu 2012.-2018.gadam.

Direktors

A.Lukšēvics
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