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Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Monitoringa
priekšmets
Vides (dabas)
faktori

Gaiss
Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts:
Gaisa piesārņojums palielinās līdz
ar saimnieciskās aktivitātes
pieaugumu. (Vides pārskats (VP)
6.3.nod.)
Autoceļa A6 Rīga - Koknese
rekonstrukcija un paplašināšana
ietekmēs Skrīveru novada
transporta tīklu un infrastruktūras


1
4

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

Būtiski uzlabota satiksmes drošība uz autoceļa A6 Rīgas –Koknese
izbūvētajā posmā. Autotransporta intensitātes samazinājums1 uz
A6, pēc autoceļa P80 (Tīnūži – Koknese) izbūves, liecina, ka
transporta plūsmai ir tendence samazināties. Procentuāli
samazinās arī kravas transporta plūsmas.
1.tabula. Transporta plūsmas
A6
posms
Ogre Ķegums

2013

2014

2015

2016

2013
KT%

2014
KT%

2015
KT%

2016
KT%

10268

8239

9003

9510

19

13

11

10

http://lvceli.lv/informacija-un-dati/#satiksmes-intensitate
http://data.csb.gov.lv

1

Attīstība novadā
balstīta uz pašlaik
esošajiem
uzņēmumiem. 4
Tendence pieaugt
pašnodarbināto
personu skaitam
(5.tabula), kas
neietekmē gaisa
piesārņojumu.
Netiešā veidā
samazinājas gaisa
piesārņojums, arī
vibrācijas un troksnis.

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
attīstību, samazinot vietējo ceļu
pieslēgumu skaitu (VP, 6.3.nod.).
Autoceļu infrastruktūras
attīstība var palielināt satiksmes
plūsmas intensitāti, līdz ar to arī
gaisa piesārņojumu (VP, 6.3.nod.).


Skrīveru apvedceļa izbūve
būtiski uzlabotu satiksmes drošību
Skrīveru ciemā, atslogojot centru
no smagā kravas transporta.
Netiešā veida mazinās gaisa
piesārņojumu centrā (VP, 6.3.nod.).


Ūdens
Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts:
Ūdens piesārņojums
palielinās līdz ar saimnieciskās
aktivitātes pieaugumu. (VP
6.3.nod.)


Rezultāti, situācijas raksturojums

Skrīveros ir izveidota tikai nokrišņu kvalitātes monitoringa Projektā „Sporta ielas
novērojumu stacijas. Stacijā neveic gaisa kvalitātes monitoringu. rekonstrukcija”
2010.gadā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā rekonstruēta iela 1,0
projekta „Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības pakalpojumu km garumā;
attīstība” ietvaros tika nodoti ekspluatācijā šādi objekti, kā
rezultātā ir būtiski paaugstinājusies dzeramā ūdens kvalitāte,
radīta iespēja jauniem pieslēgumiem ūdensvada un kanalizācijas
tīkliem.

Projektā
„Dzelzceļnieku ielas
rekonstrukcija”
rekonstruēta iela 0,8
2.tabula.
Projekta “Skrīveru pagasta ūdenssaimniecības km garumā.
pakalpojumu attīstība” rezultatīvie rādītāji 2
2016.gadā pieaudzis
ūdens patēriņš, līdz ar
to samazinās
Objekts
pašizmaksa. Izveidoti
5 jauni pieslēgumi
Ūdensvada tīkls, 6817 m
ūdensvadu tīkliem un
7 pieslēgumi
Kanalizācijas tīkls, 7385 m
notekūdeņu tīkliem.
Kanalizācijas sūkņu stacija Sila ielā
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas-Purapuķes ielu krustojumā
Kanalizācijas sūkņu stacija Daugavas ielā 85

Tiek nodrošināta publiska
pieejamība ūdeņiem, norādītas trīs


2

Komentāri

http://www.skriveri.lv

2

Izdevies samazināt
dzeramā ūdens
zudumus.
2015.gadā
notekūdeņu kopējais

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
peldvietas (VP 6.2.nod.)
Notekūdeņu apjoma
palielināšanās – pieaugs
notekūdeņu radītā slodze uz vidi
(VP 6.3.nod.)


Skrīveros un Zemkopības
institūtā ir jānodrošina visu
mājsaimniecību pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, bet pārējās apdzīvotās
vietās jāizbūvē lokālās attīrīšanas
iekārtas. (VP 6.3.nod.)


Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

Sūkņu stacija un ūdens atdzelžotava Dzelzceļnieku ielā 5

daudzums 9,207
tūkst. m3/gadā.5

Pazemes tīrā ūdens rezervuāri 2 gb Dzelzceļnieku ielā 5

2016.gadā
notekūdeņu kopējais
daudzums 9,661
tūkst. m3/gadā.

Artēziskie urbumi 2gab. Dzelzceļnieku ielā 5
Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas saimniecībā, Daugavas ielā 150

2015.gadā ņemtā
Skrīveru novada dome 2015.gadā nolēma iesaistīties Eiropas
ūdens daudzums
Savienības fondu līdzfinansētā projektā par jaunu kanalizācijas
7,745 tūkst.m3/gadā.
tīklu un ar to saistītās infrastruktūras izbūvi Skrīveru ciema
2015.gadā ņemtā
teritorijā uz Ziemeļiem no dzelzceļa.
ūdens daudzums 8,08
Novada teritorijā zemnieku saimniecību skaitam ir tendence
tūkst.m3/gadā.
samazināties (skat.5.tabulu). Skrīveru novada pašvaldība savas,
īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošas lauksaimniecības zemes
iznomā zemes gabalu saraksts, ar ko tiek informēti iedzīvotāji.

Zeme
Plānošanas dokumenta/SIVN
uzdevumi, plānotais
stāvoklis/normatīvos aktos
5

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz 2017.gada 1.janvāri
novadā ir 774 zemes īpašumi, kur galvenā saimnieciskā darbība ir Tiek iznomātas
lauksaimniecība, 37 zemes īpašumi, kur galvenā saimnieciskā lauksaimniecības
zemes.
darbība ir mežsaimniecība.

http://parissrv.lvgmc.lv

3

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
noteikts:
Lauksaimniecība: Pagasta
teritorijā dominēs lauksaimniecības
un tās uzņēmējdarbības attīstība.
(VP 6.2.)




Augsnes kvalitāte:

Sadzīves un rūpniecības atkritumu
daudzuma palielināšanās var radīt
negatīvus vides efektus. Pagastā
darbojas apsargājama atkritumu
izgāztuve „Ramziņas”. (VP,
8.2.nod.)
Nodrošināt centralizētas
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas
pakalpojumu pieejamību visiem
iedzīvotājiem. (VP 8.2.nod.)


Mežsaimniecība: Teritorijas
plānojumā tiek saglabātas esošās
mežu platības. (VP 8.2.nod.)


3

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

Īstenots projekts „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Intensīvā
Skrīveru novada Skrīveru pagasta izgāztuves „Ramziņas” lauksaimniecība ar
Nr.32828/2868/PP V rekultivācija” (2011.-2012.gads).3
ķīmijas pielietošanu
Novadā radītie atkritumi tiek nogādāti apglabāšanai poligonā un nepietiekams
„Dziļā vāda”, kas atrodas Krustpils novadā. Sākot ar 2012.gada skaits ekoloģisko
maiju sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Skrīveru novadā ir SIA saimniecību
„ĶILUPE”.

var turpmāk ietekmēt
Skrīveru novadā ir 8 sadzīves atkritumu dalītās vākšanas punkti, bioloģisko
daudzveidību tuvējā
ir izvietoti viens vai divi konteineri šķirotajiem atkritumiem.
apkārtnē un atstāt
Klientu ērtībām SIA „ĶILUPE” piedāvā bez maksas ar savu ilgtermiņa ietekmi uz
transportu savākt šādus atkritumus: nolietotas vieglo vidi.
automašīnu riepas un sadzīves elektrotehniku.
Novērsta izgāztuves
negatīvā ietekme uz
vidi. Atkritumu
transportēšana uz
tuvāko poligonu
sadārdzina atkritumu
apsaimniekošanas
maksu.

Skrīveru novada Publiskie pārskati

4

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
Daba
Plānošanas dokumenta/SIVN
uzdevumi, plānotais
stāvoklis/normatīvos aktos
noteikts:

Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas: Skrīveru pagasta
teritorijas plānojums paredz
nosacījumu, ka, plānojot
būvniecību vai kādu citu
saimniecisku darbību dabas parka
„Daugavas ieleja” teritorijā, obligāti
izstrādājams detālais plānojums.
(VP, 6.1.nod.)

Tūrisma pieauguma
gadījumā aizsargājamo teritoriju
administrācijām (ja tādas nav, tad
pašvaldībai) nepieciešams regulēt
īpaši aizsargājamo teritoriju
apmeklējumu, kā arī gādāt par
atbilstošas infrastruktūras
(apmeklētāju takas un celiņi,
nožogojumi, atpūtas vietas)
uzturēšanu vides saglabāšanai. (VP
6.3. nod.)




Sugas un biotopi: Saglabāt

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

Projektā “Dabas parka "Daugavas ieleja" Spīdalas takas No kopējās dabas
renovācija”, Nr. 1-9/71 358,43ir sakārtota infrastruktūra par parka „Daugavas
1 358, 43 eiro.
ieleja” platības 19%
Skrīveriešu lepnums ir Dendroloģiskais parks, kas ir unikāls (ir iekļauta arī
Eiropas nozīmes dabas vēstures piemineklis. Kopjot un sargājot Daugavas upes
sava novada kultūrvēsturiskās tradīcijas, A.Upīša Skrīveru aizņemtā platība)
vidusskolas audzēkņi skolotāja L.Antona vadībā izveidoja 24 atrodas Skrīveru
ainavu dabas takas, kurās var iepazīties gan ar novada novadā. Ir izstrādāts
jauns dabas
kultūrvēsturi, gan baudīt dabas ainavas.
aizsardzības plāns
Dabas veidojumu skaistums Skrīveros tapis pateicoties krāšņajam dabas parkam (2014.reljefam – vietējās nozīmes kalniem un senatnīgajām tērcītēm un 2026.gadam), kas tika
ieplakām. Interesanti ir savdabīgie nosaukumi: Putnu kalns, saskaņots ar Skrīveru
Erckalns, Sprūdu kalns, Kumeļkalns, vai upītes: Brasla, Maizīte, novada pašvaldību.
Dīvaja.
Dabas aizsardzības
Daugavas tecējums skatos no Putnu kalna un Aizkraukles plāna ietvaros ir
pilskalna veido ainavas, kas droši ierindojamas Latvijas skaistāko sniegti rekomendējoši
risinājumi, kurus būtu
dabasskatu pulkā.
vēlams ieviest
Daļa Skrīveru novada teritorijas no Aizkraukles pilskalnam līdz teritorijas plānojuma
Dīvajas ietekai Daugavā iekļauta Daugavas ielejas dabas parkā un grozījumos Dabas
šeit atrodas nozīmīgi dabas liegumi. Vien no tiem ir lielā susura aizsardzības plānā ir
mikroliegums. Lielais susuris ir aizsargājams dzīvnieks, kas izteikti konkrēti
sastopams vien divās vietās Latvijā un viena no tām ir Skrīveri.
priekšlikumi
turpmākai tūrisma
attīstībai dabas parkā.
Izstrādājot jaunu
teritorijas plānojumu,
5

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Rezultāti, situācijas raksturojums

un veicināt vietējo savvaļas sugu
daudzveidību, izglītojot skolēnus un
pagasta iedzīvotājus. (VP 8.2. nod.)

Komentāri
būtu jāņem vērā
pašreizējās novada
attīstības tendences.


Ainavas aizsardzība:
Teritorijas plānojuma zonējums
nepieļauj apmežot un apbūvēt
ainaviski vērtīgās teritorijas. (VP
8.2. nod.)

Sociālie faktori

Sociālie faktori

Iedzīvotāji
(veselība/drošība,
labklājība)

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis
Iedzīvotāji: Skrīveru pagastā
dzīvo 4172 iedzīvotāji (VP 1.nod.).
Skrīveru ciemā pēc visu plānoto
teritoriju apbūvēšanas iedzīvotāju
skaits pieaugtu par 1000 līdz 1500
iedzīvotājiem. (VP 6.3. nod.)


Īstenoti projekti „Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā
personāla kompetenču pilnveide CLIL ieviešanai” Nr.2014-1LV01-KA101-000137 un „Skrīveru mūzikas un mākslas skolas
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” Nr. 2016-1-MDM-MO213P, bet projekts “Par daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma
centra izveidi Skrīveros” iesniegts vērtēšanai.

Veselība/drošība: Pagasta
teritorijā dominēs rekreācijas
infrastruktūras attīstība. (VP
6.2.nod.)
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Iedzīvotāju skaitam ir
tendence
samazināties, jo
demogrāfiskā
situācija aizvien ir ar
negatīvu bilanci.

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

1.attēls. Iedzīvotāju skaits

Savukārt, 3.tabulā redzami dati par dzimušajiem Skrīveru novadā
3.tabula. Dzimstība Skrīveru novadā, skaits gadā.
2011
Dzimuši

28

2012

2013

2014

26

25

38

2015

2016

38

40

4.tabula. Mirstība Skrīveru novadā, skaits gadā
2012
Miruši

2013
59

7

2014
61

2015
50

65

2016
60

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

3.un 4.tabulā dots dzimstības / mirstības līdzsvars Skrīveru
novadā.
2016.gada 1.janvārī dzīvesvietu Skrīveru novadā bija deklarējuši
3753 iedzīvotāji, t.sk. 1975 sievietes jeb 52,62% un 1778 vīrieši
jeb 47,38%. 2015.gadā novada iedzīvotāji pēc vecuma iedalījās
šādi: 2353 jeb 62,70% iedzīvotāji ir darbspējas vecumā, 891 jeb
23,74% iedzīvotāji ir virs darbspējas vecuma un 509 jeb 13,56%
iedzīvotāji ir līdz darbspējas vecumam.
Saskaņā ar PMLP datiem, Skrīveru novadā uz 2016.gada 1.janvāri
ir reģistrēti 3604 Latvijas pilsoņi, 122 Latvijas nepilsoņi. Pēc
nacionālā sastāva Skrīveru iedzīvotāju skaits ir diezgan
viendabīgs: latvieši ir 88,65% no iedzīvotāju kopskaita, krievi –
6,05%, baltkrievi – 1,15%, pārējie – 4,15%.
Ekonomiskie
faktori
Tautsaimniecības
nozaru attīstība

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts:
Pagasta teritorijā dominēs
lauksaimniecības un tās
uzņēmējdarbības attīstība. (VP,
6.2.nod.)


Infrastruktūra
Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/

LEADER projekta Nr. 12-04-LL20-L413101-000010 „Ielu
tirdzniecības vietas izbūve Skrīveru novadā” ietvaros pēc
tehniskā projekta tika uzbūvēts tirgus laukums un uzstādīti seši
tirdzniecības galdi ar nojumēm un soliem, veicinot atbilstošu vidi
tirdzniecības attīstīšanu. Kopējais reģistrēto subjektu skaits
uzņēmumu reģistrā norāda, ka jaunu uzņēmumu skaits novadā
nav palielinājies. Attīstība balstīta uz jau esošajiem uzņēmumiem
un netiek palielināta slodze uz vidi. Uzlabota ceļa infrastruktūras
kvalitāte lauku teritorijā 5 km garumā, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Veikta esošās situācijas apzināšana pašvaldības ielu/ceļu
uzturēšanā un sagatavoti priekšlikumi optimālas ielu un ceļu
8

Ekonomiskie faktori
Skrīveru novadā ir
atkarīgi no kopējiem
ekonomiskajiem
faktoriem valstī.
Atbilstoši pašvaldības
iespējām un finanšu
resursiem tiek veikta
infrastruktūras
sakārtošana.

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
normatīvos aktos noteikts:
Tiešā veidā ietekmi uz vidi
radīs jauna infrastruktūru – ceļi,
inženierkomunikācijas. (VP,
6.3.nod.)


Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

infrastruktūras izveidošanai katru gadu, veikta ceļu
inventarizācija.
Plānota autoceļa P 32 “Skrīveri – Līgatne” pārbūve, plānots
ierīkot caurteku tiltam pār Maizītes upi. Iecerēts saglabāt arī
visas esošās gājēju pārejas, kuras būs apgaismotas.
Dzelzceļnieku ielas pārbūvi veica SIA “ARKO CEĻU
BŪVE”. Projekta, kura būvdarbu izmaksas bez PVN sastāda 109
999,95 EUR, gaitā veica Dzelzceļnieku ielas asfaltēšanu,
sakārtojot nobrauktuves un ūdens novadīšanas sistēmu.
Skrīveru ir senas un spēcīgas zemkopības tradīcijas. Būtisku
devumu lauksaimniecības attīstībā devis Zemkopības zinātnes
institūts un savulaik tā vadībā strādājošā Skrīveru izmēģinājumu
saimniecība. Šobrīd viens no lielākajiem lauksaimniecības
uzņēmumiem novadā ir SIA „Skrīveru sēklkopības sabiedrība”,
kas Skrīveros darbojas kopš 1999.gadā.
5.tabula. Uzņēmējdarbība

2013

2014

2015

Pašnodarbinātās personas

94

113

117

Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Individuālie komersanti

26
14

23
13

23
11

Komercsabiedrības (tirgus sektors)

61

67

82

Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits, pēc Centrālās statistikas
datu bāzes norāda, ka jaunu uzņēmumu skaits novadā nav
palielinājies.
9

Monitoringa
priekšmets

Teritorijas
plānojuma vai
attīstības
plānošanas
dokumenta
rezultatīvie
rādītāji

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts

Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts:

Skrīveru novads izveidots 2009.gadā un to veido Skrīveru
pagasts. Novadā izveidoti 5 ciemi: Skrīveri, Zemkopības institūts,
Klidziņa, Līči un Ziedugravas.


Apbūves teritorijas:
Teritorijas plānojums nosaka, ka
apbūve tiek koncentrēta jau esošo
ciemu robežās – Skrīveri un
Zemkopības institūts - tur
koncentrējot gan dzīvojamo apbūvi,
gan pakalpojumu, gan ražošanu
(VP, 6.2.,6.3. nod.).

Skrīveru novada administratīvās teritorijas kopējā platība ir
10540,1 ha. Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem uz
2016.gada 1.janvāri novadā bija 775 zemes īpašumi, kur galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 35 zemes īpašums, kur
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 1018 bija
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemes īpašumi, 36
daudzdzīvokļu māju apbūves zemesgabali, 15 komercdarbības
objektu apbūves zemesgabali, 32 ražošanas objektu apbūves
zemesgabali un 26 sabiedriskas nozīmes objektu apbūves
zemesgabali.

Lielāko daļa
ekspluatācijā nodotās
jaunbūves ir jau esošo
ciemu robežās.
Pamatā jaunbūves ir
ģimenes mājas.


Veidot jaunas darījumu
iestāžu un jauktas daudzveidīgas
izmantošanas teritorijas, kā arī
veidojot jaunas rekreācijas
teritorijas.

Iegādāta ēka Daugavas ielā 85A, kur izveidots multifunkcionāls
centrs Skrīveros, ieskaitot sociālos pakalpojumus – veikta
Daugavas ielas 85A ēkas konservācija.

Ražošanas teritorijas:
Saglabāt un attīstīt esošās
ražošanas teritorijas. (V6.2.).

Ar Skrīveru novada domes 2012.gada 29.novembra sēdes
lēmumu Nr.1 (protokols Nr.16) ir apstiprināta Skrīveru novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam. Stratēģija ir

Lauksaimniecības teritorijas: pašvaldības ilgtermiņa termiņa teritorijas plānošanas dokuments
Skrīveru novada administratīvās robežās un iekļauj telpiskās
Tiek saglabātas dažādas
attīstības perspektīvu.
lauksaimniecības teritorijas.

Meža teritorijas: Teritorijas Ar Skrīveru novada domes 2013.gada 25.jūlija lēmumu Nr.2
(protokols Nr.12) apstiprināta Skrīveru novada Attīstības
plānojumā paredzēts saglabāt
programma 2014.-2020.gadam 2 sējumos: 1.sējums. Izstrādes
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Skrīveru pagasta
teritorijas plānojums
ir izstrādāts,
pamatojoties uz
Skrīveru pagasta
padomes 26.02.2004.
sēdes lēmuma (sēdes
protokola izraksts
Nr.2 „Par Skrīveru
pagasta teritorijas
plānojuma izstrādes
uzsākšanu”), kā arī
ņemot vērā valsts
institūciju izsniegtos
nosacījumus
teritorijas plānojuma
izstrādei un
sabiedrības viedokli.

Monitoringa
priekšmets

Plānošanas dokumenta/ SIVN
uzdevumi, plānotais stāvoklis/
normatīvos aktos noteikts
mežu (VP, 6.2. nod.)
Aizsargjoslas: Aizsargjoslu
ievērošana (VP, 7.2. nod.)


Rezultāti, situācijas raksturojums

Komentāri

nosacījumi, pašreizējā situācija un stratēģiskā daļa; 2.sējums.
Rīcību un investīciju plāni.
Ar Skrīveru novada domes 2016.gada 30.jūnija lēmumu Nr.2
(protokols Nr.12) apstiprināts Skrīveru novada Investīciju plāns
2016 -2018.gadam. Tas tika izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības
reālās iespējas efektīvi izmantot pašu pieejamos līdzekļus un
piesaistīto ārējo finansējumu.
Ar Skrīveru novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.1
(protokols Nr.18) ir apstiprināts lokālplānojums nekustamā
īpašuma "BUNDZE 1", kadastra Nr.3282 004 0098, zemes gabala
daļai un izdoti saistošie noteikumi Nr.10 „Lokālplānojuma zemes
gabala daļai nekustamajā īpašumā "BUNDZE 1" Skrīveru novadā
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Skrīveru novada teritorijā detālplānojumi nav izstrādāti un
apstiprināti. Zemes īpašumu sadalīšana ir veikta saskaņā ar
zemes ierīcības projektiem.

Secinājumi (analītisks paplašināts izvērtējums):
Monitoringa pārskata periodā nav konstatētas plānošanas dokumenta būtiskas vai neparedzētas ietekmes uz vidi.
Skrīveru pagasta teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 13.janvāra noteikumiem Nr.34 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma noteikumi”, ievērojot tajos noteikto teritorijas plānu izstrādāšanas kārtību un procedūru, kā arī saistošajiem normatīvajiem
aktiem teritorijas plānošanā un būvniecībā.
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Teritorijas plānojums ir izstrādāts laika termiņam 2006.-2018.gadam, tāpēc būtu nepieciešams izstrādāt jaunu, pašreizējās likumdošanas prasībām
atbilstošu teritorijas plānojumu. Vienlaikus būtu nepieciešams stratēģiski ietekmes uz vidi novērtējumu, vides pārskatu iekļaujot teritorijas plānojuma
sastāvā.
Jaunajā teritorijas plānojumā būtu nepieciešams iestrādāt prasības, kas saistītas ar dabas parka „Daugavas ieleja” teritoriju. Ņemot vērā to, ka ir
izstrādāts dabas parka „Daugavas ieleja” dabas aizsardzības plāns (2014.- 2026.gadam) būtu ieteicams Skrīveru novadu teritorijas plānojumā ietver
integrētas dabas parkam atbilstošas prasības:
noteikt, ka minimālā no jauna veidojamā zemes gabala platība dabas parka teritorijā ir ne mazāka kā 3 ha lauksaimniecības zemēs un 10 ha
meža zemēs, šo nosacījumu attiecinot arī uz gadījumiem, ja no īpašuma tiek atdalīta zemes vienība ar dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmu un
zemi, kas nepieciešama saimniecības uzturēšanai;


paredzēt teritorijas plānojumos lokālplānojumu, detālplānojumu un/vai ainavu plānu izstrādes vietas dabas parka teritorijā, kas atzīmētas
izstrādātajā dabas aizsardzības plānā vai arī – kur tiek paredzēta intensīva izmantošana;


iekļaut teritorijas plānojumos īpašus nosacījumus dabas parkam piegulošo teritoriju attīstībai, lai nodrošinātu risku, ārējo draudu
samazināšanu un atbalstu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai;


izstrādāt un pieņemt īpašus, no pārējās novada teritorijas atšķirīgus, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, saskaņojot tos ar
blakus esošajām pašvaldībām, lai dabas parka teritorijā darbotos vienoti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;


apbūves teritorijas indeksēt, ņemot vērā katras teritorijas (ainavu telpas) specifiku – saglabājamās vērtības, noteikt atšķirīgas prasības
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos,



Skrīveru novada teritorijas plānojumā ieteicams pārskatīt Skrīveru Zemkopības Institūta ciema robežas, veidojot ciemu kompaktāku, esošās
apbūves ietvaros, kā arī tai izstrādāt atsevišķu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, kas pamatotu ciema teritorijas telpiskās struktūras
sakārtošanai, dabas un kultūras vērtību aizsardzībai, ciema ainavas veidošanai un ilgtspējīgas attīstības plānošanai.

Skrīveru novada teritoriju atsevišķi kontekstā ar iespējamo apbūves veidošanu, dabas aizsardzības plānā ieteikts priekšlikums katrai dabas
aizsardzības plānā noteiktajai ainavu telpai neparedzēt dabas aizsardzības plānā noteiktajā Nogāžu ainavā (īpašā dabas aizsardzība) apbūvi un,
atbilstoši 30.04.2013. MK noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajai funkcionālā
zonējuma klasifikācijai, paredzēt to kā indeksētu „Mežu teritoriju” (M).
Kopumā vērtējot attīstību Skrīveru novadā, vairākas no izteiktajām attīstības prognozēm ir vērstas uz pretējo pusi: iedzīvotāju skats ir samazinājies,
saimnieciskās aktivitātes nav būtiski palielinājušas, lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas ir samazinājušās, nav novērojama ekspluatācijā
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nodoto jaunbūvju skaita palielināšanās, līdz ar to prognozētā negatīvā ietekme uz vidi nav piepildījusies. Pilnīgu datu trūkums traucē novērtēt vides
stāvokļa (gaisa kvalitāte, ūdens kvalitāte) izmaiņas plānošanas dokumenta ietekmē.
Būtu nepieciešams rast jaunas iespējas finanšu līdzekļu piesaistei, kas tiktu novirzīti iedzīvotāju atbalstam, lai sekmētu mājsaimniecību skaita
pielielināšanos, kas pievienojušās izveidotajiem centralizētajam ūdensvadiem un centralizētājiem notekūdeņu tīkliem. Tādā veidā mazinātos augsnes
un gruntsūdeņu fekālais un bakterioloģiskais piesārņojums. Palielinot noslēgto līgumu skaitu ar iedzīvotājiem par centralizēto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, tiks garantēta atkritumu savākšana, mazinot nepareizu atkritumu apsaimniekošanu (noglabāšanu, sadedzināšanu) Skrīveru
novadā. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana var atstāt negatīvu ietekmi uz vidi ilgtermiņā.
Tūrisma infrastruktūras (viesnīcas, viesu mājas, kempingi, ēdināšanas iestādes un citi servisa objekti) attīstība būtu nepieciešama, lai spētu piesaistīt
un nodrošināt tūrisma pieaugumu, līdz ar to veicinātu novada atpazīstamību.
Pozitīvi ir vērtējama ES fondu un valsts līdzekļu piesaiste (KPFI, ESF, ERAF, ELFLA, u.c.) un projektu īstenošana novada attīstībai.
Skolēnu izglītošana vides jomā ir nozīmīgs solis turpmākai virzībai uz ilgtspējīgu vides attīstību.

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: nav noteikts, jo izstrādājams jauns teritorijas plānojums, kas atbilst pastāvošajai likumdošanai.

31.08.2017.

Paraksts:
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