
INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR CĒSU NOVADA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMU 2016.-2026.GADAM 

 

Saskaņā  ar Cēsu novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu Nr. 301 ( protokols Nr. 

17. 5 §) ir apstiprināts  Cēsu novada teritorijas plānojums  2016-2026 gadam, izdodot 

tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Cēsu novada 

pašvaldības  saistošos noteikumus Nr. 21 ”Par Cēsu novada teritorijas plānojuma  

2016-2026 gadam´ grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

apstiprināšanu . 

Informatīvais ziņojums sagatavots pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 

2016. gada 8. Novembrī sniegtajā atzinumā Nr.18. „Par Cēsu novada  teritorijas 

plānojuma Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām, Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 

novērtējums” 27.punktu. 

 

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā  

Lai izvērtētu „Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026 gadam.” iespējamo 

būtisko ietekmi uz vidi, ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un saturu,veikts 

plānošanas dokumenta stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.  Stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma laikā sagatavots Vides pārskats, kurā iekļauts esošā 

vides stāvokļa apraksts, ar plānošanas dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas 

un plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums, 

piedāvāti risinājumi būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, alternatīvu izvēles 

pamatojums un izvērtējums. Vides pārskatā iekļautie risinājumi būtisko ilgtermiņa 

ietekmju novēršanai un/vai samazināšanai ir izvērtēti izstrādes laikā un tiks ņemti 

vērā plānošanas dokumentā paredzēto darbību īstenošanas laikā.  

 

Galvenie ar Cēsu novada  teritorijas plānojumu saistītie identificētie vides aspekti ir 

vides kvalitātes saglabāšana un uzlabošana, dabas teritoriju saglabāšana, aizsardzība 

un pieejamība.  

 

Lai integrētu teritorijas plānojumā vides apsvērumus, teritorijas plānošanas procesā 

īpaša uzmanība ir pievērsta jaunu apbūves teritoriju veidošanai un infrastruktūras 

attīstībai, plānoto saimniecisko darbību (ražošanas teritorijas, jauktas apbūves 

teritorijas, derīgo izrakteņu ieguve) saskaņošanai ar apdzīvojuma, dabas un 

kultūrvēsturisko resursu un objektu saglabāšanas un attīstības mērķiem; degradēto 

(arī latvāņu invāzijas skarto) teritoriju nepietiekošai apsaimniekošanai, ainavisko 

teritoriju identificēšanai. 

 

Lai samazinātu vai novērstu iespējamās ietekmes uz vidi, ko varētu radīt plānošanas 

dokumentā plānoto pasākumu īstenošana, paredzēta virkne darbību un risinājumu – 

definēti nosacījumi derīgo izrakteņu ieguves teritoriju ierobežošanai, noteikti  

ierobežojumi darbībai NATURA 2000 teritorijā un citās teritorijās, kurās sastopami  

īpaši aizsargājamie biotopi.    

 

Teritorijas plānojuma ieviešanas laikā pievēršama papildus uzmanība neizmantotiem 

un neapsaimniekotiem ūdens apgādes urbumiem, kas ir potenciāli bīstami pazemes 

ūdens piesārņošanas avoti, un to turpmākai apsaimniekošanas kārtībai,  atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas nepietiekamībai lauku teritorijās, bioloģisko un bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanas  nepietiekamībai. 



 

Vides pārskata, institūciju atzinumu un sabiedriskās apspriešanas rezultātu 

integrēšana teritorijas plānojumā 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.02.2016. lēmumu Nr.37 (protokols Nr.2, 2.p.) 

“Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam pirmās redakcijas 

nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, un Vides 

pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai”, tika organizēta Cēsu novada teritorijas 

plānojuma 2016.-2026.gadam 1. redakcijas un Vides pārskata publiskā apspriešana, 

kura notika no 24.03.2016. līdz 25.04.2016.   

Izstrādāto dokumentu 1.redakcija tika izvietota novada mājas lapā www.cesis.lv, bija 

pieejama  Cēsu novada pašvaldības administrācijas ēkā un Vaives  pagasta pārvaldē . 

Vides pārskata projekts tika nosūtīts šādām valsts pārvaldes institūcijām un 

ieinteresētajām pusēm:  

1. Valsts vides dienesta Valmieras  reģionālajai vides pārvaldei;  

2. Dabas aizsardzības pārvaldei;  

3. Veselības inspekcijai;  

4. Vidzemes plānošanas reģiona administrācijai.  

Publiskās apspriešanas laikā tika organizētas trīs publiskās apspriešanas sanāksmes 

(2016.gada 6., 7. un 14.aprīlī). Par Teritorijas plānojuma 1.redakcijas risinājumiem 

tika saņemti divpadsmit fizisku un juridisku personu iesniegumi un divpadsmit 

institūciju atzinumi. Par Vides pārskata projektu tika saņemti priekšlikumi no Valsts 

vides  dienesta Valmieras reģionālās pārvaldes un Vidzemes plānošanas reģiona 

administrācijas. Vides pārskatā tika veikti redakcionāli labojumi un papildinājumi 

atbilstoši izteiktajām rekomendācijām. 2016.gada 2. jūnijā notika Teritorijas 

plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas laikā saņemto 

priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme, kuras protokolā ietverta atzīme par 

priekšlikumu ņemšanu vērā vai noraidīšanu.  

 

Vides pārraudzības valsts birojs, iepazīstoties ar Vides pārskata projektu un izvērtējot 

iesaistīto valsts iestāžu un institūciju atzinumus,  izteica priekšlikumu pilnveidot 

Vides pārskatu. 

 

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts 

pieņemtais variants  

 Cēsu novada teritorijas plānojumā turpmākajiem 10 gadiem ir iestrādāti optimālākie 

risinājumi, kuri ir sagatavoti teritorijas plānošanas, stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma, sabiedriskās apspriešanas procesā, nodrošinot plašu dialogu ar 

sabiedrību, ņemot vērā institūciju un sabiedrisko organizāciju ieteikumus un 

rekomendācijas. 

Lai novērstu Cēsu novada teritorijas plānojuma īstenošanas iespējamo negatīvo 

ietekmi uz vidi, ir jāievieš teritorijas plānojumā iekļautie risinājumi, t.i. teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, turpmākās plānošanas pasākumi – 

detālplānojumu izstrāde, lokālplānojumu izstrāde, bioloģiskās daudzveidības izpēte, 

ainavu plānu un vizuālās ietekmes analīze, jāplāno un jāievieš citi ar Cēsu novada  

teritoriju saistīti vides, dabas un civilās aizsardzības jomas pasākumi.  

 

Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot 

monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņus  

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2016.gada 8.novembra  atzinumu Nr.18 

„Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam Vides pārskatu”, lai 



konstatētu teritorijas plānojuma īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, kā 

arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, 

pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, jāveic 

plānošanas dokumenta īstenošanas novērtējums un vismaz divreiz plānošanas periodā 

(2021un 2026.gadā) jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā 

veidā) Vides pārraudzības valsts birojā.  

Cēsu novada teritorijas plānojums 2016.-2026.gadam, Vides pārskats un Vides 

pārraudzības valsts biroja atzinums ir pieejami Cēsu novada pašvaldības mājas lapā 

www.cesis.lv   

 

Informatīvo ziņojumu sagatavoja Cēsu novada pašvaldības 

projektu un vides speciāliste   

Inta Ādamsone  

 

 

 


