
INFORMATĪVAIS ZIĥOJUMS 
 
 

Naujenes pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu galīgā 
redakcija, tika apstiprināta ar Naujenes pagasta padomes 2008.gada 
13.februāra lēmumu Nr.54(protokols Nr.3.,1. &). 
 
 SaskaĦā ar MK 2004. gada 23. marta noteikumiem Nr. 157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums” VII daĜā noteikto, 
Naujenes pagasta padomei jānodrošina, lai 14 dienu laikā pēc Naujenes 
pagasta teritorijas plānojuma 2004.-2015.g. grozījumu galīgās redakcijas 
pieĦemšanas tiktu sagatavots un ievietots interneta mājas lapā informatīvs 
ziĦojums, kurā jānorāda, kā plānošanas dokumentā ir Ħemts vērā Vides 
pārskats un Vides pārraudzības valsts biroja atzinums.



Informatīvais ziĦojums par vērā Ħemtajiem Vides pārskata un Vides 
pārraudzības Valsts biroja atzinumiem 

 
PĀRSKATS PAR VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJA ATZINUMU PAR NAUJENES PAGASTA TERITORIJAS 

PLĀNOJUMA IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA VIDES PĀRSKATU UN PLĀNOTAJĀM RĪCĪBĀM 
 
 
 

 
 
 

 

N.p.k. Vērtējums, atzinums, nepieciešamās korekcijas Naujenes pagasta 
padomes rīcības 

1. Vides pārskats jāpilnveido Ħemot vērā šajā atzinumā 
izteiktos ieteikumus, īpašu vērību pievēršot paredzētajām 
darbībām, kas varētu ietekmēt Eiropas nozīmes 
aizsargājamās dabas (Natūra 2000) teritorijas aizsargājamo 
ainavu apvidu „Augšdaugava" un dabas parku «Daugavas 
loki" ietekmes uz vidi izvērtējumam. 

PieĦemts zināšanai 

2. Vides pārraudzības valsts birojs rekomendē Naujenes 
pagasta padomei pēc Vides pārskata pilnveidošanas izvērtēt 
nepieciešamību pilnveidot Naujenes pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumus, Ħemot vērā Vides pārskatā un šajā 
atzinumā ietvertos ieteikumus. Vēršam Naujenes pagasta 
padomes uzmanību uz likuma «Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu" 3.panta 5.daĜā noteikto piesardzības principu, 
kas paredz, ka vides problēmu risināšana uzsākama pirms 
vēl saĦemti pilnīgi zinātniski pierādījumi par paredzētās 
darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas aizdomas, 
ka paredzētā darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic 
piesardzības pasākumi un, ja nepieciešams, minētā darbība 
jāaizliedz. 

PieĦemts zināšanai 

3. Ja teritorijas plānojuma īstenošanas laikā tiek izstrādāts un 
stājas spēkā dabas parka «Daugavas loki" un aizsargājamo 
ainavu apvidus «Augšdaugava" dabas aizsardzības plāns vai 
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 
rekomendējam izvērtēt Naujenes pagasta teritorijas 
plānojumā ietverto risinājumu atbilstību minētajos 
dokumentos ietvertajiem nosacījumiem un lemt par 
nepieciešamību izstrādāt grozījumus teritorijas plānojumā 

PieĦemts zināšanai 

4. Naujenes pagasta padomei, atbilstoši Ministru kabineta 
2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 «Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi stratēăiskais novērtējums" VII 
daĜā noteiktajam, jāinformē sabiedrība par Naujenes pagasta 
teritorijas plānojuma grozījumiem, kuri pilnveidoti atbilstoši 
Vides pārskatā izteiktajiem ieteikumiem, gala redakcijas 
pieĦemšanu 

Izpildīts 


