
LATVIJAS NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 

2021.–2027. GADAM

Stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums 

Vides pārskata projekts

Marita Nikmane

SIA Grupa93

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

2019. gada  07. novembrī 



grupa93 pieredze (1994+) 
(www.g93.lv)

Teritorijas attīstības plānošana
Pilsētplānošana
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

http://www.g93.lv/


SIVN kārtība un Vides pārskata saturs

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

MK noteikumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums”(23.04.2004.) II nodaļas 2.1.p. -
NAP2027 – valsts attīstības plānošanas dokuments, 
8.p. - saturs

Valsts vides institūciju rekomendācijas: VPVB, DAP



SIVN mērķis:

… ir apzināt Plāna un tā realizācijas pasākumu 

ietekmi uz vidi, veicināt sabiedrības līdzdalību vides 

pārskata sagatavošanā, sabiedrības iesaistīšana 

vides pārskata apspriešanā un konsultāciju 

veikšana, vides pārskata un tā apspriešanas 

rezultātu ņemšana vērā plānošanas dokumenta 

sagatavošanā un izmantošana lēmumu pieņemšanai.



Sākotnējais vērtējums – SIVN ietvars

Būtiskās ietekmes uz vidi aspekti:

1) dabas kapitāla (dabas resursu un dabas 

vērtību) saglabāšana 

2) vides kvalitātes uzlabošana



Stratēģiskās daļa: vīzija, stratēģiskie mērķi

▪ Virziens «Atbildīga Latvija» 

tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz dabas kapitālu, 

SEG emisiju mazināšanu

▪ Virziens «Zināšanu sabiedrība» 

tieša, netieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz dabas 
kapitālu, vides kvalitāti 

▪ Stratēģiskie mērķi «Produktivitāte un ienākumi», 
«Vienlīdzīgas iespējas» un «Sociālā uzticēšanās»

netieša vai tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz dabas 
kapitālu, vides kvalitāti 



Prioritātes. Rīcības virzieni. Uzdevumi.

▪ Prioritāte  “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju 

attīstība”

RV “Daba un vide”, RV “Tehnoloģiskā vide un pakalpojumi”,  

RV “Līdzsvarota reģionālā attīstība” un RV„Mājoklis”

tieša, netieša, pozitīva, negatīva, ilgtermiņa ietekme uz 

dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, bioloģisko 

daudzveidību un vides kvalitāti

starptautisko vides aizsardzības mērķu sasniegšana, 

RV mērķu indikatori



Prioritātes. Rīcības virzieni. Uzdevumi.

▪ Prioritāte  “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā 

labklājība”

RV “Produktivitāte un inovācija” un RV „Kapitāls un 

uzņēmējdarbības vide” 

netieša vai tieša, pozitīva vai negatīva, ilgtermiņa ietekme uz 

dabas resursiem. Būtiskums

Negatīva ietekme - specifiska vides piesārņojuma veidošanās 

gadījumos



Prioritātes. Rīcības virzieni. Uzdevumi.

▪ Prioritāte  “Zināšanas un prasmes personības un 

valsts izaugsmei”

RV “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības 

izaugsmei un drošībai”, RV “Kvalitatīva, pieejama, iekļaujoša 

izglītība”

pozitīva, netieša,  ilgtermiņa ietekme uz dabas kapitālu, 

vides kvalitāti

▪ Prioritāte  “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”

RV „Tiesiskums un pārvaldība” un RV „Drošība”

netieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme uz dabas kapitālu un 

vides kvalitāti



Prioritātes. Rīcības virzieni. Uzdevumi.

▪ Prioritāte  “Stipras ģimenes, veseli un aktīvi 

cilvēki” un Prioritāte “Kultūra un sports aktīvai un 

pilnvērtīgai dzīvei“

mērķu sasniegšana nākamajos plānošanas periodos atkarīga no 

NAP2027 pārējo prioritāšu rezultātiem



Pārrobežu ietekme

Iespējama pārrobežu ietekme: 

vides kvalitātes aspekts 

prognozēta pozitīva ietekme

Igaunijas un Lietuvas informēšana

Kompensēšanas pasākumi

Ietekme uz Latvijas NATURA 2000 teritorijām

Kompensēšanas pasākumi nav nepieciešami

Turpmāk – ietekmes uz NATURA200 teritoriju novērtējumi



Summārā ietekme

Pozitīva ietekme uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 

bioloģisko daudzveidību un vides kvalitātes uzlabošanu 

Plānā izvirzītie mērķi, tos sasniedzot, sekmēs starptautisko 

vides aizsardzības mērķu sasniegšanu

Izaicinājumi/riski: 

Ekonomiskās paradigmas maiņa

Sabiedrības dzīves veida maiņa

Faktiskās ietekmes ietekmes veidosies NAP2027 ieviešanas 

laikā



Pasākumi negatīvo ietekmju mazināšanai

NAP2027 ieviešanas laikā

plānošanas stadija: teritorijas attīstības 

plānošana, SIVN, ĪADT plānošana

ieviešanas stadija: ietekmes uz vidi procedūras –

IVN, ietekmes uz NATURA2000 teritoriju 

novērtējums, sākotnējais izvērtējums, tehniskie 

noteikumi

ieviešanas uzraudzības jeb monitoringa stadija: 

NAP2027 pārskatīšana, ja nepieciešams



Turpmāk – pēc sabiedriskās apspriešanas:

Priekšlikumu/komentāru saņemšana no sabiedrības un 
institūcijām līdz 2019. gada 25.novembrim

Vides pārskata precizēšana pēc sabiedriskās 
apspriešanas, ņemot vērā tās rezultātus

Precizētā Vides pārskata iesniegšana Vides 
pārraudzības valsts birojam

Atzinuma saņemšana no Vides pārraudzības valsts 
biroja

PALDIES PAR UZMANĪBU!


