
Pielikums Nr.1 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma aktualizācija                                                                              

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajai redakcijai 

 

1. Pakalpojuma pamatojums un apraksts 

Pamatojoties uz Rīgas domes 16.12.2020. lēmumu Nr.207 “Par Rīgas teritorijas 

plānojuma redakcijas pilnveidošanu”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic jaunā 

Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādi. Atbilstoši darba uzdevumam 

nepieciešams koriģēt plānojuma risinājumus atbilstoši 13.10.2020. grozījumiem Ministru 

kabineta 30.04.2013. noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi”, pārskatīt Rīgas transporta infrastruktūras attīstības shēmu saistībā ar 

starptautiskās dzelzceļa līnijas Rail Baltica plānoto būvniecību un atkārtoti izvērtēt RTP 

publiskās apspriešanas laikā no 13.03.2019. līdz 10.04.2019. saņemtos priekšlikumus, kā arī 

konsultēties par plānojuma risinājumiem ar Rīgas apkaimju biedrībām un citām 

nevalstiskajām organizācijām. 

2. Atbilstība normatīvajiem aktiem. 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” veicams plānošanas dokumentam, kura īstenošana var būtiski ietekmēt vidi. 

Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā, ievērojot Ministru 

kabineta 23.03.2004. noteikumos Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi 

stratēģiskais novērtējums” noteikto kārtību. 

3. Pakalpojuma mērķis 

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek izstrādāts ar mērķi novērst vai samazināt 

Rīgas teritorijas plānojuma risinājumu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, lai tagadējām un 

nākamajām paaudzēm tiktu nodrošināta kvalitatīva vide un līdzsvarota ekonomiskā attīstība, 

racionāli izmantoti dabas, cilvēku un materiālie resursi, kā arī saglabāts un attīstīts dabas un 

kultūras mantojums. Šī procesa laikā sabiedrībai (iedzīvotāji, uzņēmēji, nekustamo īpašumu 

īpašnieki, organizācijas, institūcijas u.c.) ir iespēja iegūt informāciju par teritorijas plānojumā 

iekļautajiem risinājumiem un plānotajām darbībām un piedalīties to iespējamās ietekmes 

novērtēšanā un novēršanā. 

4. Pakalpojuma izpildes gaitā izmantojamie materiāli 

4.1. Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes gaitā sagatavotie un ar domes lēmumiem 

apstiprinātie tematiskie plānojumu projekti (11 tematiskie plānojumi); 

4.2. Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcija, kas tika nodota publiskajai apspriešanai 

laika posmā no 13.03.2019.-10.04.2019. un tās stratēģiskās ietekmes uz vidi 

novērtējums; 

4.3. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam; 

4.4. Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums; 

4.5. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums 2006.-

2018.gadam ar grozījumiem, kas pieņemti 18.06.2013.; 

4.6. Publiskās apspriešanas procesā un citos sabiedrības līdzdalības pasākumos saņemto 

priekšlikumu apkopojums (tabulas veidā),  

4.7. Apstiprinātie lokālplānojumi; 



4.8. Institūciju sniegtie nosacījumi Rīgas teritorijas plānojuma izstrādei un atzinumi par 

plānojuma redakcijām; 

4.9. Vides pārraudzības valsts biroja 03.08.2012. vēstule Nr. 7-01/1022 „Par stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējumu Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam 2016.-2027. 

gadam” un Vides pārraudzības valsts biroja 22.05.2019. Atzinums Nr.4-03/9 “Par 

Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 2030. gadam Vides pārskatu”. 

4.10. Pēc izpildītāja ieskatiem darba izstrādei nepieciešamie pētījumi, kas pieejami 

izpildītājam vai izstrādāti pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 

pasūtījuma. 

5. Darba uzdevumi 

5.1. Izvērtēt Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par Rīgas teritorijas plānojumu 

redakciju un sniegt priekšlikumus plānojuma redakcijas pilnveidošanai; 

5.2. Izvērtēt veiktās izmaiņas Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotajā redakcijā, 

tostarp projekta risinājumu atbilstību normatīvajiem aktiem (tai skaitā izmaiņām 

normatīvajos aktos, kas tiek izdarītas šī darba veikšanas laikā) un informēt pasūtītāju 

par neatbilstībām, ja tādas konstatētas. Sagatavot priekšlikumus izmaiņām projekta 

risinājumos, ja tādi nepieciešami, saistībā ar:  

5.2.1.  ar pilsētas transporta shēmas, ielu kategoriju  un sarkano līniju precizēšanu; 

5.2.2. centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas apgādes teritoriju robežu izmaiņām 

un decentralizēto risinājumu piemērošanu; 

5.2.3.  funkcionālā zonējuma maiņu, tostarp ražošanas teritoriju samazināšanu, ģimenes 

mazdārziņiem piemērotām teritorijām, jaukta centra apbūves teritoriju zonējuma 

noteikšanu un to apbūves parametru precizēšanu, utml.; 

5.2.4. kultūras pieminekļu novietņu, aizsargjoslu un apbūves aizsardzības teritoriju 

robežu un teritorijas izmantošanas nosacījumu precizēšanu; 

5.2.5. izmaiņām teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kas izriet no 

grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kas stājās spēkā 16.10.2020.; 

5.2.6.  izmaiņām plānojuma materiālos, kas izriet no labojumiem redakcijas 

pilnveidošanas gaitā. 

5.3. Novērtēt sagatavoto stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu. 

Konsultēties ar Vides pārraudzības valsts biroju un citām valsts institūcijām par 

nepieciešamajām izmaiņām tajā. Veikt nepieciešamās izmaiņas vides pārskatā, tostarp 

precizējot, atbilstoši jaunākajiem, pieejamajiem datiem informāciju par esošo vides 

stāvokli: 

5.3.1. atmosfēras gaisa kvalitāte; 

5.3.2. virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāte; 

5.3.3. dzeramā ūdens kvalitāte un nodrošinājums; 

5.3.4. trokšņa un elektromagnētiskā starojuma piesārņojums; 

5.3.5. degradēto un potenciāli piesārņoto teritoriju raksturojums un izvietojums;  

5.3.6.  atkritumu apsaimniekošanas raksturojums; 

5.3.7. bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība; 

5.3.8. kultūrvēsturiskie objekti, to raksturojums un kultūrvēsturiskās vides aizsardzība; 

5.3.9. potenciālie riska objekti un teritorijas un to izvietojums; 



5.3.10. teritoriju applūšanas riski pirms pasākumu plūdu ierobežošanai veikšanas, 

priekšlikumi ietekmes uz vidi minimizēšanai, veicot pasākumus plūdu 

ierobežošanai; 

5.3.11. citi vides stāvokļa aprakstā iekļaujami jautājumi. 

Izvērtēt iespējamās izmaiņas uz vides stāvokli, ja Rīgas teritorijas plānojuma pilnveidotā 

redakcija  netiktu īstenota. 

5.4. Nodrošināt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

5.4.1.  Sagatavot, prezentēt un iesniegt  vides pārskata projektu izskatīšanai un lēmuma 

pieņemšanai par vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai; 

5.4.2.  sagatavot sabiedriskās apspriešanas materiālus un piedalīties Vides pārskata 

projekta sabiedriskajā apspriešanā, prezentējot sagatavoto vides pārskata projektu 

un atbildot uz interesentu jautājumiem; 

5.4.3. nodrošināt sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu apkopošanu un izvērtēšanu; 

5.4.4. sniegt rekomendācijas Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas koriģēšanai, ņemot 

vērā izvērtētos priekšlikumus un nodrošināt vides pārskata projekta redakcijas 

pilnveidošanu, atbilstoši apspriešanas procesā saņemtajiem komentāriem un 

priekšlikumiem; 

5.4.5.   iesniegt un saņemt Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par pilnveidoto 

vides pārskatu; 

5.4.6. veikt vides pārskata pilnveidošanu atbilstoši Vides pārraudzības biroja 

sniegtajiem komentāriem, ja tādi tiks saņemti un iesniegt pasūtītājam Vides 

pārraudzības valsts biroja izsniegtu pozitīvu atzinumu; 

5.4.7. sagatavot un iesniegt pasūtītājam apstiprināšanai vides pārskata galīgo redakciju. 

6. Pakalpojuma rezultāts 

Pakalpojuma izpildes rezultātā, atbilstoši 5. punktā minēto darba uzdevumu definētajām 

prasībām pēc iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanas, sagatavota Rīgas teritorijas plānojuma 

vides pārskata galīgā redakcija un saņemts pozitīvs atzinums no Vides pārraudzības valsts 

biroja. 

7. Pakalpojuma izpildes termiņš 

7.1. Kopējais pakalpojuma izpildes laiks: 9 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 

Pasūtītājam ir tiesības pagarināt pakalpojuma izpildes laiku līdz Rīgas teritorijas 

plānojuma apstiprināšanai Rīgas domē; 

7.2. Detalizētu pakalpojuma izpildi pa posmiem un uzdevumu veikšanas secību nosaka 

pētījuma veicējs, piedāvājumā iepirkumam iekļaujot izvērstu pakalpojuma sniegšanas 

laika grafiku; 

8. Noformējums un formāts 

Pakalpojuma rezultāti noformējami rakstiski un grafiski latviešu valodā, sniedzot atsauces 

uz izmantotajiem informācijas avotiem. 

Vides pārskats jāizstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.03.2004. noteikumu Nr.157 

„Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” prasībām. Vides pārskata 

projekts jāsagatavo 6 eksemplāros iesniegšanai noteiktajām institūcijām un organizācijām. 

Vides pārskata galīgā redakcija jāsagatavo 3 (trīs) eksemplāros, ieskaitot oriģinālu, papīra 

izdrukas formātā un elektroniskā formātā CD matricā un jāiesniedz pasūtītājam.  

Grafiskie materiāli sagatavojami: 

− ģeotelpisko vektordatu (SHP) datņu formātā un projektu (noformētu karšu) formātā.  



− datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā. 

− digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) datņu formātā un portatīvā 

dokumenta (PDF) datņu formātā. 

− papīra izdruku formātā 3 (trīs) eksemplāros, M 1:30 000. 

Teksta materiāli sagatavojami: 

− elektroniskā teksta (DOCX) formātā. 

− portatīvā dokumenta (PDF) formātā. 

− papīra izdruku formātā  3 (trīs) eksemplāros. 

Prezentācija (PPT) formātā. 

 


