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Pilns ietekmes uz vidi novērtējums
projektam HYDROPLAN

2015. gada sākumā Dabas aizsardzības
pārvaldes ieviestajam LIFE+ projektam
HYDROPLAN tika piemērots pilnais
ietekmes uz vidi (IVN) novērtējums.
Šāds novērtējums tiek piemērots gadījumos,
kad plānotās darbības ir liela mēroga un rada
vai var radīt būtiskas izmaiņas vidē. Pilns ietekmes uz vidi novērtējums ir sistēmisks process,
kura laikā paredzētās darbības iespējamā
ietekme uz vidi tiek vērtēta noteiktā kārtībā.
Procesu uzsākot, notiek sākotnējā sabiedriskā
apspriešana, kuras laikā iedzīvotājiem un zemju
īpašniekiem ir iespējams iepazīties ar projektā

plānotajām darbībām, kā arī iztaujāt projekta
komandu par interesējošiem jautājumiem.
Tad tiek sagatavots ziņojums par ietekmes
novērtējumu un notiek ziņojuma sabiedriskā
apspriešana, kuras ietvaros iedzīvotāji var gan
iepazīties ar sagatavoto informāciju, gan vēlreiz
uzdot jautājumus par projektu.
IVN ir salīdzinoši ilgs process. IVN programma
no atbildīgās iestādes – Vides pārraudzības
valsts biroja – tika saņemta jūnijā, ziņojumu
plānojam sagatavot un sabiedriskajai
apspriešanai nodot līdz šī gada beigām.
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HYDROPLAN pilnā ietekmes uz vidi novērtējuma

sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
Dabas aizsardzībā ļoti nozīmīga ir
sabiedrības informēšana un iesaistīšana.
Arī LIFE+ projekta HYDROPLAN ieviešanas
gaitā ir notikusi virkne informatīvu pasākumu, tai skaitā klātienes tikšanās ar vietējiem
iedzīvotājiem, kurās projekta darbinieki un
eksperti ir stāstījuši par plāniem un
veicamajiem darbiem, savukārt vietējiem
iedzīvotājiem ir bijusi iespēja paust savus
viedokļus, kā arī uzdot interesējošos
jautājumus.
2012. gada vasarā notika virkne sanāksmju
projekta īstenošanas vietu apkārtnē –
Ķemeros, Smārdē, Slampē un Lapmežciemā,
kurās iedzīvotāji tika iepazīstināti ar projekta
mērķi un atjaunojamajām dabas vērtībām,
sākotnējā izpētē iegūto informāciju un
paredzētajiem darbiem dabas teritoriju
atjaunošanā.
Sapulču laikā tika uzklausīti iedzīvotāju
viedokļi, bažas un ierosinājumi, kuri vēlāk
kalpoja par pamatu citiem iedzīvotāju
informēšanas pasākumiem, kā arī palīdzēja
dažādu praktisku problēmu risināšanā,
piemēram, grāvju tīrīšanai pie Melnragiem un
meliorācijas sistēmas sakārtošanas uzsākšanai
pie Smārdes Kūdras ciema.

2014. gada aprīļa pirmajā pusē iedzīvotāji tika
aicināti uz otro sanāksmju ciklu, kur tika
iepazīstināti ar līdzīgu projektu īstenošanu citur
Latvijā un pasaulē, kā arī ar divus gadus ilgušajā izpētē iegūtajiem datiem un izstrādātajām
mitrāju atjaunošanas programmām. Iedzīvotāju viedokļus uzklausīja un uz jautājumiem
atbildēja projekta darbinieki, sadarbības
partneri un pieaicinātie eksperti.
Tā kā 2015. gadā projektam ir piemērots pilnais
ietekmes uz vidi novērtējums, tā ietvaros
notika sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
divās apdzīvotās vietās – Smārdē un Slampē,
kuras atrodas projekta īstenošanas vietām
vistuvāk. Šajās sanāksmēs vietējie iedzīvotāji
un zemju īpašnieki varēja uzzināt detalizētu
informāciju par projektu, tā laikā iegūtajām
zināšanām un pieredzi, kā arī noskaidrot, kā
atrisinātas iepriekšējās sanāksmēs aktualizētās
problēmas. Sanāksmes notika konstruktīvā
gaisotnē – vietējie iedzīvotāji uzdeva virkni
jautājumu, gan par projekta norisi un plānotajiem darbiem, gan par mitrāju hidroloģiskā
līmeņa atjaunošanas sekām.
Nākamās sabiedriskās apspriešanas atkal notiks
Smārdē un Slampē pēc ziņojuma par ietekmes
novērtējumu sagatavošanas, plānotais to
norises laiks ir 2015. gada beigas.
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Starptautiska pētnieku komanda

iepazīstas ar projektu HYDROPLAN
Šā gada septembrī
starptautiskā semināra
"Partnerība funkcionālu zaļo infrastruktūru plānošanai
Baltijas jūras reģionā"
ietvaros Dabas
aizsardzības pārvaldes
dabas izglītības centrā
„Meža mājā” viesojās
16 zinātnieki un praktiķi no Zviedrijas,
Latvijas, Krievijas un Baltkrievijas, lai
iepazītos ar pārvaldes īstenotā projektā
HYDROPLAN gūto pieredzi un plāniem.

Tika runāts arī par paveiktajiem darbiem –
atjaunojamo mitrāju teritoriju izpēti, sabiedrības iesaistīšanu un mitrāju atjaunošanas
programmu izveidi, kā arī par šobrīd notiekošo
pilno ietekmes uz vidi novērtējumu un
plānotajiem zemes darbiem.

Projekta koordinators Jānis Ķuze interesentus
iepazīstināja ar HYDROPLAN aktivitāšu
nepieciešamību, līdzšinējo pieredzi mitrāju
atjaunošanā Latvijā, tai skaitā Ķemeru
Nacionālajā parkā.

Šāda pieredzes apmaiņa ļauj ne tikai
iepazīstināt citu valstu un nozaru pārstāvjus ar
projektu HYDROPLAN, bet arī paraudzīties uz
savu pieredzi caur citu un neierastu prizmu.

Tā kā pasākuma dalībnieku vidū bija dažādu
nozaru pārstāvji – dabas aizsardzības speciālisti, mežsaimnieki, pētnieki un amatpersonas,
tad diskusijā pēc prezentācijas iztirzāto jautājumu loks bija visai plašs, tai skaitā tika uzdoti
jautājumi par grāvju aizbēršanas tehnoloģiju
un atmežošanas nepieciešamību.

