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Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums 
(SIVN)

Plānošanas dokuments: Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības 
mehānisma plāns

SIVN nepieciešams saskaņā ar likuma «Par ietekmes uz vidi novērtējumu» 
4.panta 3.daļas prasībām

Kārtību un saturu nosaka Ministru Kabineta 2004.gada 23.aprīļa noteikumi Nr. 
157 «Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums»

Saņemtie vides institūciju nosacījumi:

 Vides pārraudzības valsts birojs

 Valsts vides dienests

 Dabas aizsardzības pārvalde
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SIVN mērķis

 Apzināt plānošanas dokumenta un tajā ietverto investīciju 
ietekmi uz starptautisko un nacionālo vides mērķu sasniegšanu, 
normatīvo aktu prasību nodrošināšanu un saistīto plānošanas 
dokumentu ieviešanu

 Veicināt sabiedrības līdzdalību vides pārskata sagatavošanā

 Iesaistīt sabiedrību vides pārskata apspriešanā un konsultācijās

 Ņemt vērā vides pārskata un tā apspriešanas rezultātus 
plānošanas dokumenta sagatavošanā un izmantot lēmumu 
pieņemšanā
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SIVN aspekti un to ietekmes vērtēšanas kritēriji
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 Klimata pārmaiņas – siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana, 
atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšana, klimatnoturības
palielināšana

 Gaisa kvalitāte – piesārņojošo vielu gaisā emisijas samazināšana

 Virszemes ūdeņu kvalitāte – virszemes ūdeņos novadītā piesārņojuma 
samazināšana, ūdensobjektu ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanās

 Pazemes ūdeņu kvalitāte – pazemes ūdeņos novadītā piesārņojuma 
samazināšana

 Bioloģiskā daudzveidība – nozīmīgu teritoriju un sugu aizsardzība

 Kultūras mantojums – kultūras mantojuma objektu aizsardzība un 
atjaunošana

 Augsnes un grunts kvalitāte – piesārņoto vietu izpētes, sanācijas un 
rekultivācijas veikšana



 Ainavas – raksturīgo, unikālo ainavu telpu saglabāšana

 Cilvēka veselība, drošība – ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamība, rekreācijas teritoriju pieejamība, atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamība, laba ekoloģiskā 
stāvokļa virszemes ūdeņu pieejamība, vides trokšņu 
samazināšana, aizsardzību tehnogēno avāriju un dabas katastrofu 
gadījumos, dabas resursu racionāla izmantošana, aprites 
ekonomikas principu ieviešanu ražošanā un pakalpojumos
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Būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums

Iespējamās ietekmes:

 Tiešās ietekmes - tieša un nepastarpināta iedarbība, radot izmaiņas apkārtējā vidē

 Netiešās ietekmes - ietekmes, kuras mijiedarbojoties ar vidi, pastarpināti rada izmaiņas 
apkārtējā vidē

 Īstermiņa ietekmes - izpaužas pasākumu ieviešanas laikā vai īsu laiku pēc pasākumu vai 
ieviešanas

 Ilgtermiņa ietekmes - ietekmes, kuras turpinot uzsākto attīstības virzienu un uzturot 
sasniegto rezultātu, saglabāsies ilgtermiņā

 Pozitīvās ietekmes – ietekmes, kas vērstas uz vides kvalitātes uzlabošanu, slodzes uz 
apkārtējo vidi mazināšanu un ierobežošanu, dabas resursu stāvokļa uzlabošanu, dabas 
resursu racionālu izmantošanu

 Negatīvās ietekmes - ietekmes, kuras var izraisīt vides kvalitātes pasliktināšanu, slodzes 
uz vidi palielināšanu un dabas resursu noplicināšanu, to stāvokļa pasliktināšanu

 Ietekmju mijiedarbības 

 Pasākumi negatīvās ietekmes mazināšanai vai novēršanai
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ANM plāna investīciju vispārējā ietekme
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Tieša, 
pozitīva, 

ilgtermiņa 
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ilgtermiņa ietekme
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Neitrāla 
ietekme

66%

Kopā 53 investīciju pasākumi



Tieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme 

Sagaidāma investīciju pasākumos, kas saistīti ar:

 Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas attīstību

 Ar biogāzi darbināmo transportlīdzekļu iegādi

 Ēku energoefektivitātes paaugstināšanu

 Pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē

 Jaunu, energoefektīvu ēku būvniecība

Šie pasākumi sniegs ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, kā arī palielinās atjaunojamo energoresursu īpatsvaru 
enerģijas galapatēriņā transportā. Investīcijas CO2 piesaistē uzlabos siltumnīcefekta 
gāzu emisijas bilanci, sekmējot valsts virzību uz klimatneitralitāti, bet investīcijas 
plūdu risku mazināšanas infrastruktūrā veicinās klimata adaptācijas pasākumu 
nodrošināšanu.
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Netieša, pozitīva, ilgtermiņa ietekme 

Sagaidāma investīciju pasākumos, kas saistīti ar:

 Digitālo pakalpojumu infrastruktūras izbūvi, tai skaitā platjoslas “pēdējās jūdzi”, 
jo to īstenošana sniegs pienesumu klimata mērķu sasniegšanā.

Šie pasākumi sniegs ieguldījumu gaisa kvalitātes uzlabošanā un siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanā, jo digitālo pakalpojumu pieejamība samazina 
nepieciešamību pēc transporta.
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Neitrāla ietekme 

Sagaidāma pārējās komponentēs, kas saistīti ar:

 Digitālo transformāciju

 Nevienlīdzības mazināšanu

 Veselību

 Ekonomikas transformāciju un produktivitāti

 Likuma varu
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Summārā ietekme

 Pozitīva ietekme uz SIVN identificētajiem vides aspektiem

 Plānoto pasākumu īstenošana sekmēs starptautisko un nacionālo vides 
aizsardzības mērķu sasniegšanu
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Pasākumi negatīvo ietekmju mazināšanai

 Plānošanas stadija: projektu iesniegumu atlases nosacījumi un kritēriji, 
normatīvo aktu izstrāde, būvniecības dokumentāciju sagatavošana, teritorijas 
detalizētāka izpēte

 Ieviešanas stadija: ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, ietekmes uz 
NATURA2000 teritoriju novērtējums, sākotnējais novērtējums, tehniskie 
noteikumi
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Turpmākās rīcības

 Priekšlikumu/komentāru saņemšana no sabiedrības un institūcijām līdz 
2021. gada 31.martam

 Vides pārskata precizēšana pēc sabiedriskās apspriešanas, ņemot vērā 
tās rezultātus

 Precizētā Vides pārskata iesniegšana Vides pārraudzības valsts birojam

 Atzinuma saņemšana no Vides pārraudzības valsts biroja
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Paldies par uzmanību!


