Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
ELLE 23.01.2018.

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)
• SIVN tiek veikts Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam
• SIVN nepieciešams saskaņā ar likuma «Par ietekmes uz vidi
novērtējumu» 4.panta 3.daļas prasībām un Vides pārraudzības valsts
biroja (VPVB) 2012. gada 3. augusta vēstuli Nr. DA-12-1098-nd
• Vides pārskata projekts sagatavots atbilstoši 2004. gada 23. marta MK
noteikumu Nr. 157 «Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums» prasībām
• Izvērtētie dokumenti:
 TIAN
 Grafiskā daļa
 Tematiskie plānojumi (TmP)
 Citi RTP2030 dokumenti

SIVN IETVARS - VĒRTĒTI
DETALIZĒTI TABULĀ

SIVN procedūra
1.

Vides pārskata projekta izstrāde:
 teritorijas esošās vides kvalitātes izvērtējums
 attiecināmo augstāka līmeņa plānošanas dokumentu un tiesību
aktu pārskats
 lokālplānojumā ietverto risinājumu (un alternatīvu) izvērtējums un
iespējamo ietekmju identificēšana
 risinājumu izstrāde ietekmes novēršanai vai samazināšanai

2.

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana norisināsies līdz
08/02/2018

3.

Soļi pēc sabiedriskās apspriešanas: Vides pārskata galīgās redakcijas
sagatavošana  ievietošana tīmekļa vietnē un pieejamības sabiedrībai
nodrošināšana  iesniegšana VPVB atzinuma saņemšanai 
pilnveidošana un iesniegšana RDPAD

SIVN ietvaros vērtētie vides aspekti
Ietekmes

Rekomendētie risinājumi
ietekmes mazināšanai

Gaisa kvalitāte

X

X

Virszemes un pazemes ūdens kvalitāte

X

X

Troksnis

X

X

Augsnes kvalitāte, degradētas un
piesārņotas teritorijas

X

X

Ietekme uz sabiedrību

X

Materiālās vērtības

X

X

Ilgtspējīga pilsētas mobilitāte

X

X

Dabas daudzveidība

X

X

Kultūras mantojums

X

X

Rūpniecisko avāriju riska objekti

X

X

Klimatiskie faktori

X

X

Ģeoloģisko procesu riski

X

Ainavas

X

X

Galvenie secinājumi

Kopumā SIVN ietvaros netika konstatētas izslēdzošas
ietekmes, kas nepieļautu RTP2030 īstenošanu

Aspekti, kuriem pievēršama īpaša uzmanība (pārsniegumi vides kvalitātes
normatīvos):
• Gaisa kvalitāte
• Troksnis
• Virszemes ūdensobjektu kvalitāte

Gaisa kvalitāte – esošais stāvoklis

 Transports
 Mājsaimniecību individuālā
apkure
 Ražošanas uzņēmumi

Gaisa kvalitāte – risinājumi un rekomendācijas
TIAN risina jautājumus:
• Nosacījumi lokālai mājsaimniecības apkurei zonās ar gaisa
kvalitātes problēmām:
 ir nosacījumi I zonai
 trūkst nosacījumu II zonai
• Nosacījumi piesārņojošām darbībām (rūpniecības piesārņojums)
• Pēctecība transporta plānojumos, nākotnes risinājumi ar
potenciālu atslogot centrālo daļu
• Prasības apstādījumu izveidei, mežaparki u.c.
Rekomendācija izvirzīt TIAN papildu nosacījumus:
• Noteikt ierobežojumus piesārņojošām darbībām I un II zonā
• Buferzonā starp rūpnieciskās apbūves un dzīvojamās apbūves
teritorijām (100 m) nodrošināt emisiju atbilstību ar labākajiem
pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem saistītajām emisijas
robežērtībām

Troksnis – esošais stāvoklis

Troksnis – risinājumi un rekomendācijas
TIAN risina jautājumus:
• TIAN izvirza nosacījumus, kas jāievēro trokšņa avotu turētājiem (ne
tikai ražošanas objekti), izvietojot nozīmīgus trokšņa avotus Rīgas
pilsētā
• Specifiskas prasības noteikta veida apbūves aizsardzībai
• Prasības inženiertehniskiem objektiem un ražošanas objektiem
Identificētās potenciālās problēmas:
• T.sk. – jauna dzīvojamā apbūve teritorijās ar esošiem trokšņa
pārsniegumiem
Rekomendācija izvirzīt TIAN papildu nosacījumus:
• Augstākminētās jaunās dzīvojamās teritorijas nosakāmas kā
kompleksas plānošanas teritorijas, kur, plānojot teritorijas
izmantošanu, tiek paredzēti pasākumi trokšņa piesārņojuma
samazināšanai vidē

Teritorijas dzīvojamās
apbūves attīstīšanai, kurās
spēkā esošajā teritorijas
plānojumā paredzēta
ražošanas, komercdarbības
un ostas attīstība un kurās
šobrīd tiek pārsniegti vides
trokšņa robežlielumi

Virszemes ŪO izvietojums
Rīgas pilsētas teritorijā un
to ekoloģiskā kvalitāte
(potenciāls)
Mērķis 2021. gads – laba
ekoloģiskā kvalitāte

Ūdensobjektu kvalitāte – risinājumi un rekomendācijas
TIAN risina jautājumus:
• Vairāki risinājumi jauna piesārņojuma novēršanai un esošās
situācijas uzlabošanai (peldvietu ierīkošanai, ģimenes dārziņiem,
piestātnēm, attīstāmās krastmalas u.c.)
• Līdz 2030. gadam tiek paredzēts pakāpeniski palielināt
centralizētajai kanalizācijas sistēmai pievienoto pieslēgumu skaitu
Rekomendācija izvirzīt TIAN papildu nosacījumus:
• Nodrošināt, ka jutīgās vietās (piem., pie Ķīšezera un Juglas ezera)
netiek pieļauta intensīvas apbūves attīstīšana, vienlaicīgi
nenodrošinot notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
• Pirms ūdensobjektu aizbēršanas saņemt atzinumu par ietekmi uz
ūdensobjekta un tam piegulošo teritoriju hidroloģisko un
hidraulisko režīmu (nozīmīgi arī plūdu režīma aspektā)

Citi risinājumi un rekomendācijas - 1
• Ietverta jauna ražošanas objektu klasifikācija, kas ņem vērā
piesārņojošo darbību potenciālo ietekmi uz vidi
• Noteikta speciāla jauktas centra apbūves teritorija (JC4), kurā nav
atļauta dzīvojamās funkcijas tālāka attīstīšana/īpašas prasības
pārbūvei
• Kultūras mantojuma un ainavu aizsardzības jomā izvirzītās prasības
kopumā vērtējamas pozitīvi
 Ieteicams pilnveidot prasību īstenošanas mehānismu
• Jauna pieeja rūpniecisko avāriju risku pārvaldībā
 rekomendēts papildināt nosacījumus, nodrošinot vienotu
pieeju objektu ietekmes un savstarpējās iedarbības
novērtēšanai

Citi risinājumi un rekomendācijas - 2
• No vairākiem aspektiem (sabiedrība, materiālās vērtības, klimata
pārmaiņas, gaisa kvalitāte, trokšņa piesārņojums, ilgtspējīga
mobilitāte) pozitīvi vērtējama nosacījumu izvirzīšana transporta
plūsmu analīzei, prasības transporta infrastruktūras nodrošinājumam,
transporta ar alternatīviem piedziņas veidiem attīstības veicināšanai
• Rekomendējams iekļaut papildu vispārīgus nosacījumus bioloģiskās
daudzveidības aizsardzībai, kas būtu saistīti ar lēmumu pieņemšanu,
balstoties uz dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS pieejamo
informāciju par dabas vērtībām pilsētas teritorijā
• Teritorijas ar 10% applūšanas varbūtību apbūvējamas tikai pēc
pretplūdu pasākumu realizācijas
 rekomendējams teritorijās, kas atrodas zonā starp 1% un 10%
applūduma robežām, ierobežot izmantošanu un izvirzīt
nosacījumus par atbilstošu pielāgošanās pasākumu plānošanu

Citi secinājumi
• Attiecībā uz vairākiem aspektiem trūkst aktuālas, pilnvērtīgas
informācijas (t.sk., ģeoloģija, elektromagnētiskais starojums)
• SIVN ietvaros vērtētas alternatīvas, kas izriet no tematiskajiem
plānojumiem (2. pielikums)
• Risinājumu un to alternatīvu izvērtēšanas rezultāti pieejami Vides
pārskata 1. pielikumā
• Pilns rekomendāciju saraksts un to statuss (iestrādāts RTP2030/
nav iestrādāts RTP2030/ daļēji iestrādāts RTP2030 ...) pieejams
Vides pārskata 7. nodaļā
• SIVN laikā netika konstatēta būtiska pārrobežu ietekme, kā arī nav
nepieciešami kompensējošie pasākumi

Paldies par uzmanību!

