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INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR OZOLNIEKU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJU  
2012.-2036.GADAM 

Ozolnieku novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ozolnieku novada domes 9.10.2012. lēmumu „Par 
Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vides pārskata apstiprināšanu” (protokols Nr.12, 1.§)   ir 
apstiprināta Ozolnieku novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036.gadam (turpmāk tekstā – Ozolnieku 
novada IAS). 

Ozolnieku novada IAS ir veikta Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un sagatavots Vides 
pārskats, pamatojoties uz likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (4. un 5. pantu, VI nodaļa), 23.03.2004. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” un 
Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk tekstā – VPVB) 5.06.2012. lēmumu Nr.46. 

Informatīvais ziņojums sagatavots atbilstoši VPVB 24.09.2012. sniegtajā atzinumā Nr.25 „Par Ozolnieku novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2012.–2036.gadam Vides pārskatu” iekļautajām rekomendācijām un 
23.03.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” 27.punktu. 

Ozolnieku novada IAS izstrādāja SIA „Metrum”, bet  Vides pārskatu - SIA „Vides eksperti” sadarbībā ar 
Ozolnieku novada pašvaldību. Vides pārskatā atspoguļots esošais vides stāvoklis novadā, ar plānošanas 
dokumenta īstenošanu saistītās vides problēmas un būtiskās ietekmes uz vidi novērtējums, piedāvāti risinājumi 
būtisko ietekmju novēršanai un samazināšanai, pamatotas un izvērtētas alternatīvas. 
 
 VIDES APSVĒRUMU INTEGRĒŠANA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJĀ  

Ozolnieku novada IAS ir pirmais Ozolnieku novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments novada 
pašvaldībā, kurā noteikts Ozolnieku novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, ilgtermiņa mērķi, 
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. 

Dokuments izstrādāts, pamatojoties uz pašvaldības vēlmi ieviest savā pārvaldībā stratēģisko plānošanu. Novada 
IAS mērķis ir kalpot par ietvaru jaunajai Ozolnieku novada attīstības programmai, turpmākajā plānošanas periodā 
izstrādājamajiem teritorijas attīstības lokālplānojumiem un teritorijas plānojumiem, kā arī Ozolnieku novada 
ilgtspējīgai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai nākotnē. 

Vides pārskatā apkopota informācija par nacionālajiem politikas dokumentiem un tajos izvirzītajiem vides un 
dabas aizsardzības mērķiem, un to integrāciju Ozolnieku novada IAS, īpašu uzmanību pievēršot virszemes 
ūdens kvalitātes nodrošināšanai. Vides pārskatā norādīts uz stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējumā 
konstatētajām nozīmīgākajām Ozolnieku novada vides problēmām – virszemes ūdens piesārņojumu, 
nesankcionētu atkritumu izgāšanu, novecojušo meliorācijas sistēmu, latvāņu izplatību. 

Vides pārskatā pozitīvi vērtēts IAS izstrādātais ilgtermiņa attīstības redzējums (novada attīstības vīzija un 
izvirzītie stratēģiskie mērķi), kas lielā mērā saistīti ar sabiedrības izglītošanas veicināšanu un publiskās 
pārvaldības uzlabošanu, arī attiecībā uz vides un sabiedrības veselības jautājumiem. 

Vides pārskatā vērsta uzmanība uz Ozolnieku novada IAS plānotajām darbībām, kuru realizācija saistāma ar 
iespējamām vides ietekmēm  - lauksaimniecības zemju konsolidācija un derīgo izrakteņu ieguves paplašināšana. 
Lai samazinātu Ozolnieku novada IAS iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi, izstrādātas vadlīnijas turpmākai 
plānošanai, lai minētajām darbībām pievērstu īpašu uzmanību. Vadlīnijas ievērojamas, izstrādājot novada 
teritorijas plānojumu vai to grozījumus, attīstības programmu, lokālplānojumus, detālplānojumus vai jebkuru citu 
plānošanas dokumentu. 

Ņemot vērā, ka Ozolnieku novada IAS ir ar perspektīvu uz 25 gadiem un par tā sagaidāmo ietekmi uz vidi varēja 
sniegt salīdzinoši vispārīgu vērtējumu, balstoties uz plānošanas dokumentā iekļauto pasākumu kopumu secināts, 
ka dažas no aktivitātēm var potenciāli radīt negatīvu ietekmi uz dabas vidi, kurām jāpievērš īpaša uzmanība 
pirms plānotās darbības realizācijas uzsākšanas. Visi iepriekš minētie pasākumi gan tieši, gan netieši samazinās 
slodzi uz vidi, mazinās paredzētās darbības negatīvo ietekmi vai to aizliegs. 
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 VIDES PĀRSKATA, INSTITŪCIJU ATZINUMU UN SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTU INTEGRĒŠANA ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJĀ  
 
Vides pārskata izstrāde veikta vienlaikus ar Ozolnieku novada IAS izstrādi, lai savlaicīgi identificētu iespējamās 
vides problēmas, kas saistītas ar plānošanas dokumenta un tajā iekļauto risinājumu īstenošanu, un veiktu 
labojumus plānošanas dokumentā, kā arī paredzētu pasākumus iespējamās ietekmes novēršanai vai 
samazināšanai. Vides pārskatā tika izvirzīti atsevišķi priekšlikumi un rekomendācijas par precizējumiem un 
papildinājumiem Ozolnieku novada IAS.  

Ozolnieku novada IAS 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā (organizēta no 01.06.2012. līdz 29.06.2012.) 
un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas laikā (organizēta no 20.07.2012. līdz 29.08.2012.) tika 
saņemti institūciju atzinumi un komentāri, kā arī fizisko un juridisko personu priekšlikumi par izstrādātajiem 
dokumentiem. Lai papildus iesaistītu iedzīvotājus stratēģiskā novērtējuma procedūrā, 27. jūnijā tika veikta neliela 
sabiedrības aptauja un viedokļu noskaidrošana par vides jautājumiem Ozolnieku ciemā. 

Sabiedrības atsaucība attiecībā uz Vides pārskatu bija neliela, t.i., netika saņemts neviens rakstisks iesniegums. 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē tika ieteikts Vides pārskatu papildināt ar detalizētāku informāciju par 
virszemes ūdens kvalitāti, izmantojot valsts monitoringa un citus publiski pieejamus datus; lielāku uzmanību 
pievērst Iecavas upes ūdens kvalitātei un „Velnagrāvja” ietekmei uz tā hidroloģisko režīmu; esošās situācijas 
aprakstu papildināt ar meliorācijas sistēmas slikto stāvokli un latvāņu izplatības problēmu.  

Pēc projekta sabiedriskās apspriešanas Ozolnieku novada IAS projekts tika precizēts, ņemot vērā apspriešanas 
laikā izteiktos priekšlikumus, kā arī Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projektā izteiktos 
priekšlikumus: 

- Precizēti dati par bezdarba līmeni Ozolnieku novadā; 
- Precizēts novada attīstības indekss atbilstoši jaunākajiem pieejamajiem datiem; 
- Precizētas Valsts nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un to skaits; 
- Papildināts teksts par upju dabīgā ekoloģiskā un hidroloģiskā režīma atjaunošanu, kā vienu no vēlamiem 
uzdevumiem dabas vides un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanas kontekstā, īpaši saistībā ar Iecavas upes 
hidroloģiskā režīma atjaunošanu; 
- Lai ierobežotu pārāk intensīvu lauksaimniecisko darbību nākotnē, ietverts ieteikums nākotnē ierobežot 
lauksaimniecības zemju konsolidāciju; 
- Precizētas noteiktās vadlīnijas turpmākajai plānošanai – par jaunu derīgo izrakteņu ieguves vietu plānošanu un 
potenciāli piesārņoto vietu izpēti. 

VPVB 24.09.2012. sniedza atzinumu Nr.25, kurā ieteikts Ozolnieku novada domei izvērtēt nepieciešamību 
pilnveidot Ozolnieku novada IAS. Izvērtējot saņemto Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu, tika nolemts 
precizēt un redakcionāli papildināt gan izstrādāto Ozolnieku novada IAS, gan Vides pārskatu un pieņemts 
lēmums virzīt Ozolnieku novada IAS apstiprināšanai Ozolnieku novada domē. 
 
 PIEŅEMTĀS ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS VARIANTA PAMATOJUMS 
 

Ozolnieku novada IAS nav paredzēts alternatīvs risinājuma variants, t.i., plānošanas dokuments neparedz 
alternatīvas stratēģijas izstrādi.  

Stratēģijā izvirzītie mērķi un prioritātes veicinās vides un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību novadā un tajā 
paredzētās lauku-pilsētu teritoriju mijiedarbību veicinošās aktivitātes ir ar videi un ilgtspējīgai attīstībai pozitīvu 
pienesumu. Arī IAS minētie atbalsts uzņēmējdarbībai, investīciju piesaiste, sakārota ceļu un inženiertīklu 
infrastruktūra un atjaunojamo energoresursu izmantošana ir faktori, kas veicinās vides un sabiedrības veselības 
ilgtspējīgu saglabāšanos un attīstību.  

Stratēģija paredz saglabāt esošo lauksaimniecības uz meža zemju proporciju. (50% meži, 40% lauksaimniecības 
zemes no visas teritorijas). Apsverot alternatīvas iespējas šīs proporcijas izmaiņām ir secināts, ka pašreizējā 
attiecība ir piemērota Ozolnieku novada situācijai un radīs priekšnoteikumus ilgtspējīgai saimnieciskai darbībai 
un dabas resursu saglabāšanai. 
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Vides pārskatā raksturoti dažādi plānošanas dokumenta neīstenošanas scenāriji, piemēram, kad netiek īstenota 
paredzētā attīstība, vai arī kādu apstākļu dēļ notiek nelīdzsvarota dabas resursu ekspluatācija, vai arī notiek 
nevienmērīga teritorijas attīstība. Neattīstoties lauku teritorijām, bet gan tikai Ozolnieku ciemam, kas atrodas 
Rīgas un Jelgavas ietekmes areālā, norādīts uz šādu attīstības scenāriju iespējamām sekām, tādējādi akcentējot 
uzmanību uz sabalansētu visas novada teritorijas attīstības plānošanu un uzraudzību visos plānošanas posmos. 

Vēlamās situācijas sasniegšanai, kas vērsta uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, ir definēti trīs galvenie 
Ozolnieku novada stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes.   

Vides pārskatā norādīts, ka Ozolnieku novada IAS noteiktie stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa attīstības prioritātes 
nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī tas atbilst starptautiskajiem un 
nacionālajiem dabas aizsardzības mērķiem, un tā realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām, t.sk. Natura 2000 teritorijām.  

Ozolnieku novada IAS ir iespējams īstenot, ja novada turpmākajā darbībā tiek sekots nospraustajiem 
stratēģiskajiem mērķiem un ievērotas stratēģijā noteiktās vadlīnijas turpmākai teritorijas plānošanai, kā arī 
normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības. 
 
 
 PASĀKUMI  ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS  ĪSTENOŠANAS MONITORINGA VEIKŠANAI 

Saskaņā ar VPVB atzinumu, lai konstatētu Ozolnieku novada IAS īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz 
vidi, kā arī lai nepieciešamības gadījumā izdarītu grozījumus plānošanas dokumentā, Ozolnieku novada 
pašvaldība, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, veiks Ozolnieku novada teritorijas 
plānojuma īstenošanas novērtējumu un vismaz divreiz plānošanas periodā (2022. un 2034.gadā) izstrādās 
monitoringa ziņojumu un iesniegs to Vides pārraudzības valsts birojā. 

Telpiskās attīstības stratēģijas ievērošanas pārraudzība ir Ozolnieku novada domes kompetencē. Lai 
nodrošinātu regulāru Telpiskās attīstības stratēģijas īstenošanas uzraudzību, Ozolnieku novada dome reizi 3 
gados sagatavos Pārskatu (ziņojumu) par novada Telpiskās attīstības stratēģijas īstenošanu. 

Ar apstiprināto Ozolnieku novada teritorijas plānojumu un Vides pārskatu var iepazīties darba dienās Ozolnieku 
novada pašvaldības telpās Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā vai Ozolnieku novada pašvaldības 
mājas lapā www.ozolnieki.lv. 

Ozolnieku novada IAS un Vides pārskats izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta „Ozolnieku novada attīstības programmas izstrāde kvalitatīva 
novada attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai” (Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/070/047) ietvaros. 

 

 


