Paziņojums par Stopiņu novada Attīstības programmu 2012.-2018. gadam
Stopiņu novada pašvaldība informē, ka ir pabeigta novada vidēja termiņa plānošanas dokumenta
– Stopiņu novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam izstrāde. Plānošanas dokuments
izstrādāts Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 1.5.3.2. „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību
attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Stopiņu novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam izstrāde” ietvaros. Stopiņu novada Attīstības programmas izstrādāta saskaņā ar
Stopiņu novada domes 2011. gada 26. janvāra lēmumu (Nr. 42, p. 8.5. ) un apstiprināta ar Stopiņu
novada domes 2012. gada 18. aprīļa lēmumu (protokols Nr. 72, p. 7. )Attīstības programmas
dokumentu izstrādāja SIA „Nagla IF” (projekta vadītāja Inese Pivare)
Stopiņu novada Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2012.–2018.
gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, galvenos rīcības virzienus, definē veicamos
uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.Attīstības
programmas mērķi izriet no novada attīstības mērķa – panākt videi draudzīgu, līdzsvarotu sociāli
ekonomisko attīstību Stopiņu novadā, sasniegt augstāku iedzīvotāju dzīves līmeni un palielināt
ienākumus.
Stopiņu novada Attīstības programmas izstrāde uzsākta 2011.gada 16.martā. Saskaņā ar Vides
pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 53 (25.07.2011) Stopiņu novada Attīstības programmai kā
teritorijas attīstības un plānošanas dokumentam piemērota Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūra. Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavoja Stopiņu novada dome
sadarbībā ar SIA „Nagla IF”.
Statēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras mērķis ir izvērtēt plānošanas dokumentā
paredzēto, piedāvāto saimniecisko aktivitāšu ietekmi uz vidi, izvērtēšanas procesā iesaistot sabiedrību
un ņemot vērā sabiedrības izteiktos priekšlikumus un ierosinājumus. Stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma procesā izvērtētas Attīstības programmā iekļautās rīcības programmu aktivitātes un to
sagaidāmā ietekme uz vidi, ņemot vērā vides kvalitāti un stāvokli novada teritorijā.
Vides pārskats sagatavots, izmantojot publiski pieejamos, kā arī privātu uzņēmumu rīcībā esošo
informāciju par vides stāvokli, vides slodzēm, monitoringa informāciju; apsekojot atsevišķas
teritorijas dabā; intervijas - tikšanās ar Stopiņu novada amatpersonām un vides aizsardzības
institūcijas pārstāvjiem; salīdzinoši izvērtējos vides problēmas novada teritorijā un Attīstības
programmā piedāvātos risinājumus piemērotākā varianta izvēlei. Vides pārskata sabiedriskā
apspriešanas procesa laikā nodrošināta iedzīvotāju priekšlikumu iekļaušana vides pārskatā.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, Stopiņu novada Attīstības programmas vides pārskats ir
nodots sabiedribai izvērtēšanai. Šajā sakarā veikta virkne pasākumu:
•

vides pārskats ir ievietots Stopiņu novada tīmekļa vietnē www.stopini.lv (no 2011.gada
4.novembra līdz 14.decembrim.);

•

pārskats par sabiedriskās apspriešanas procesu un iesniegtajiem priekšlikumiem publicēts
Stopiņu novada tīmekļa vietnē www.stopini.lv (2012.gada 15.janvārī);

•

paziņojums par izstrādāto dokumentu un tā kopsavilkums ir nosūtīts attiecīgajām pārvaldēm,
kuras teritoriju varētu būtiski ietekmēt plānošanas dokumenta īstenošana;

•

paziņojums par izstrādāto dokumentu un tā kopsavilkums ir izvietots Stopiņu novada
pašvaldības ēkā.

Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notika 2011.gada novembrī organizētās apspriedes laikā.
Sabiedriskajā apspriešanā piedalījās 5 pārstāvji no plāna pasūtītāju un izstrādātāju puses un 26
pārstāvji no sabiedrības puses. Sabiedriskās apspriedes laikā tika uzdoti tikai plānošanas dokumenta

saturu precizējoši jautājumi un jautājumi par Attīstības programmas saskaņošanas procedūru. Tika
iesniegti seši rakstiski priekšlikumi. Sabiedrisko apspriežu pieci protokoli pievienoti atsevišķā sējumā
pārskatā kopā ar Attīstības programmu.
Vides pārskata apspriešanas sabiedriskajās sanāksmēs Cekulē, Upeslejās, Ulbrokā, Sauriešos un
Rumbulā tika skarti jautājumi saistībā ar sabiedriskā transporta nodrošinājumu, plānoto ceļu
rekonstrukciju, apgaismojuma ierīkošanu, gājēju drošību un transporta infrastruktūru, Getliņu
atkritumu poligonu un pasākumiem tā modernizēšanai, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību,
E22 autoceļa izbūves plāniem un citiem novada attīstības programmā ietvertiem jautājumiem.
Sabiedrības attieksme pret Attīstības programmu ir kopumā pozitīva, izņemot, vienu pretenziju
par SIA „Getliņi -2” kompostēšanas laukuma darbību. Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemta
pretenzija no tuvējās mājas iedzīvotājiem par SIA Getliņi-2 kompostēšanas laukuma darbību,
konkrēti smaku ietekmi. Pretenzijas pamatā – smaku problēma SIA Getliņi-2 kompostēšanas
laukuma apkārtnē. Smaku problēma vides pārskatā atzīmēta kā vēsturiski problemātisks jautājums,
tomēr neviennozīmīgi vērtējams objektīvu mērījumu datu trūkuma dēļ. Turklāt atsevišķi pieejamie
dati neliecina par būtisku smaku problēmu teritorijas apkārtnē. Tomēr, ņemot vērā iedzīvoāju
iebildumus, regulārs smaku monitorings SIA Getliņi-2 kompostēšanas laukuma apkārtnē ietverts
Attīstības programmas monitoringa programmā. Līdz ar to smaku monitoringa rezultāti
nepieciešamības gadījumā var kalpot kā objektīvs pamats jautājuma risināšanai, piesārņojošās
darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai nākotnē.
Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka kompetentā institūcija - Vides
pārraudzības valsts birojs nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta
apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas
tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi vai arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi (monitoringa ziņojumu).
Monitoringa uzdevums ir konstatēt programmas īstenošanas rezultātā radušās tiešās un netiešās
ietekmes uz vidi un nepieciešamības gadījumā pārskatīt programmā izvirzītos uzdevumus, rīcības un
investīciju plānu.Vides pārskatā ietverta informācija par paredzētajiem pasākumiem Attīstības
programmas īstenošanas monitoringa nodrošināšanai, tai skaitā identificēti punktveida piesārņojuma
avoti un regulāri novērtējamie vides kvalitātes rādītāji. Vides pārskatā norādīta virkne kvantitatīvu un
kvalitatīvu parametru, kas ļaus novērtēt Attīstības programmas realizācijas ietekmi uz vidi.
Stopiņu novada Attīstības programmas plānošanas perioda laika posmā no 2012. līdz 2019.
gadam monitoringa ziņojums ir jāsagatavo un jāiesniedz 2 reizes, t.i. 2015. gadā (programmas
vidustermiņā) un 2019. gadā (programmas beigās). Monitoringa ziņojumā jāpievērš uzmanība
būtiskākajiem vides aspektiem novadā, tai skaitā: dzeramā ūdens, attīrīto notekūdeņu kvalitāte,
dzeramā ūdens zudumi, pieslēgumu skaits; gaisa kvalitāte novada teritorijā; veiktie pasākumi
aizsardzībai pret troksni; degradēto, kā arī potenciāli piesārņoto teritoriju apsaimniekošana un vides
stāvoklis tajās; pasākumi ūdens piesārņojuma mazināšanai no dārzkopības sabiedrību teritorijām;
pārskats par atkritumu apsaimniekošanu.
Kopumā secināts, ka novada plānošanas dokumentā paredzētās rīcības būtiski nepalielinās slodzi
uz vidi, ja tiks ievērotas normatīvajos aktos un dažādu vides aizsardzības institūciju noteiktās vides
prasības. Iespējams prognozēt, ka kopumā ietekme uz vidi nepalielināsies un līdz ar to ilgtermiņā
vides kvalitāte nepasliktināsies.
Attīstības plāna stratēģiskās daļas un Rīcības plāna ietvaros nozīmīgi resursi tiek plānoti vides
kvalitātes uzlabošanai, vides infrastruktūras attīstīšanai – dažādu vides infrastruktūras objektu
izveidei un būvniecībai. Šo iemeslu dēļ uzskatāms, ka realizējot Attīstības programmu, ietekme uz
dabas un cilvēkvidi kopumā ir sagaidāma pozitīva.

