
Informatīvais ziņojums par Apes novada attīstības programmas 2014.-

2020.gadam Vides pārskatu 

Informatīvais ziņojums sagatavots, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 

27.marta atzinumā Nr.6 „Par Apes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam un Apes novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un atbilstoši 

Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” 27.punktam. 

Vides apsvērumu integrēšana plānošanas dokumentā 

Lai izvērtētu „Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.” iespējamo būtisko ietekmi uz vidi, 

ņemot vērā plānošanas dokumenta mērķus un saturu, izstrādes un detalizācijas pakāpi, 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 darbības programmas izstrādes laikā un tiks 

ņemti vērā plānošanas dokumentā paredzēto darbību īstenošanas laikā. 

 Izteiktie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti 

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana ilga laika 

posmā no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 20.janvārim, tā norisinājās kopā ar teritorijas 

plānojuma 2014.-2025.gadam un vides pārskata 1.redakcijas publisko apspriešanu. Publiskās 

apspriešanas sapulce tika organizēta 2014.gada 6.janvārī, pl.10.00 Apes tautas namā. publiskās 

apspriešanas laikā izstrādāto dokumentu 1.redakcijas tika izvietotas novada mājas lapā 

www.apesnovads.lv, bija pieejamas pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Vides pārskata projekts tika 

nosūtīts šādām valsts pārvaldes institūcijām un ieinteresētajām pusēm: 

1. Valsts vides dienesta Madonas reģionālajai vides pārvaldei; 

2. Dabas aizsardzības pārvaldei; 

3. Veselības inspekcijai; 

4. Vidzemes plānošanas reģiona administrācijai. 

Priekšlikumi un iebildumi par Vides pārskata projektu ir saņemti no Valsts vides dienesta Madonas 

reģionālās vides pārvaldes un Vides pārskata tika veikti redakcionāli labojumi un papildinājumi 

atbilstoši izteiktajām rekomendācijām. Citi rakstiski priekšlikumi par darbības programmas Vides 

pārskata projektu netika saņemti. 

Pamatojums, kāpēc no visiem iespējamiem risinājuma variantiem izraudzīts pieņemtais variants 

Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentā iestrādāti iespējamie optimālie 

risinājumi, ņemot vērā arī Vidzemes reģiona noteiktās attīstības vadlīnijas. Izstrādājot Apes novada 

attīstības programmas 2014.-2020.gadam stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu, ir izvēlēts un 

novērtēts „nulles” scenārijs jeb veikts salīdzinājums, kāda būtu iespējamā ietekme uz vidi, ja netiktu 

izstrādāta un realizēta Apes novada attīstības 2014.-2020.gadam programma.   

Pasākumi plānošanas dokumenta īstenošanas monitoringa veikšanai, norādot monitoringa ziņojuma 

iesniegšanas termiņus 

Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2014.gada 27.marta atzinumu Nr.6 „Par Apes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2025.gadam un Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam 



Vides pārskatu”, lai konstatētu attīstības programmas 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 (2019. un 2024.gadā) jāizstrādā monitoringa 

ziņojums un jāiesniedz (arī elektroniskā veidā) Vides pārraudzības valsts birojā. 

Apes novada attīstības programma 2014.-2020.gadam, Vides pārskats un Vides pārraudzības valsts 

biroja atzinums ir pieejami Apes novada pašvaldības mājas lapā http://www.apesnovads.lv/apes-

novads/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosana/apes-novada-attistibas-programma/.  
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